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In oprichting: Leerlingenraad de Klepper 

De leerlingen van de bovenbouwgroepen van de Klepper willen graag meedenken over allerlei schoolse zaken. 

De ideeën die de kinderen al bij elkaar hebben gebracht, beloven een waardevolle inbreng! 

Uit de groepen 6,7 en 8 zijn elk twee vertegenwoordigers gekozen, die 4 keer per  jaar gaan vergaderen met juf 

Elly en/of juf Sandra. We houden u op de hoogte, ook via de website! 

 

 
 

Eerste bijeenkomst Ouderklankbordgroep  

Donderdagavond 26 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats van de ouderklankbordgroep. Het onderwerp 

van de eerste bijeenkomst was: ‘hoe denken we dat de maatschappij eruit ziet als onze kinderen de 

arbeidsmarkt op gaan? En wat moeten we hen dan nu op school leren?”. De opbrengsten van de eerste avond 

vindt u op de website onder het kopje ‘ouders – ouderklankbordgroep’.  

 

Drie maal per jaar zal een bijeenkomst van de ouderklankbordgroep georganiseerd worden. We houden u op de 

hoogte via de website en het Kleppoortje.  

 

        
 

Veiligheidshesjes 

In het kader van zichtbaarheid start komende maandag (30 oktober) de veiligheidshesjesactie weer. Gedurende 

twee weken zal iedere ochtend bijgehouden worden wie zijn veiligheidshesje wel/niet aan heeft naar school. De 

groep waar in verhouding na twee weken de meeste leerlingen hun veiligheidshesje aan hadden wint een prijs. 

Er is een prijs voor de onderbouw en bovenbouw te verdienen. 

 

 

Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 

Informatieavond GGD; 

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het 

water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 
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Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 november een informatieavond voor ouders van 

kinderen die regelmatig in bed plassen. 

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste 

kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in 

bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. 

Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. 

Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen. 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s 

informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook 

bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken. 

U bent van harte welkom op dinsdag 7 november in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de 

inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief 

het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 

www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 

 

 Sinterklaas komt naar Luyksgestel!!!     

 

Op zondag 19 november brengt Sinterklaas een bezoek aan ons dorp. 

Vanaf 12.15 uur trekt de Sint met zijn gevolg door het dorp, muzikaal feestelijk 

ondersteund door Harmonie Theodatus. Om 13.00 uur verwachten we de stoet op de 

nieuwe kiosk, waar de Sint wordt verwelkomd door de Burgemeester/Wethouder. De 

Zwarte Pieten zorgen samen met dansgroep Dédé en een dansgroep onder leiding van 

Roberto Coppens, beide gevestigd bij Fitness de Stap, voor het nodige spektakel. 

De receptie bij De Drie Linden begint vanaf 13.30 uur. Hier kunnen de kinderen hun verlangens aan de Sint 

kenbaar maken en krijgen ze een snoepzak.  

In de week van 6 november komt de collectant van het St. Nicolaascomité bij u langs. Wij vragen een bijdrage 

van € 2,50 per gezin om de kosten te kunnen dragen. U ontvangt voor ieder kind tot en met de basisschool een 

bon voor de traktatie. Mocht u de collectant niet getroffen hebben, dan kunt u bonnen voor de traktatie afhalen 

voor € 2,50 per gezin bij Arianne Zwegers, Boscheind 11 op dinsdag 14 november tussen 19.00-20.00 uur. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Het St. Nicolaas Comité. 

 

 

 

 

 
 

Recent gescheiden ouders en kinderen (8-16 jaar) gezocht voor onderzoek Gezinsrelaties na Scheiding 

In Nederland maken jaarlijks zo'n 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Met dit 

onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en 
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wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. De Universiteit Utrecht is daarom op zoek naar gezinnen 

waarvan ouders korter dan 1,5 jaar uit elkaar wonen of bijna uit elkaar gaan. Tenminste één kind is tussen de 8 

en 16 jaar. 

Het onderzoek; Er zijn 3 metingen: Na uw aanmelding, één jaar later en nog een jaar later. Metingen bestaan 

uit vragenlijsten en een gesprekstaakje. Ook vullen kinderen elk halfjaar voor 2 weken een paar vragen in via 

onze App. Kinderen vinden het leuk om mee te doen aan dit soort onderzoek en u hoeft nooit naar Utrecht te 

komen, wij komen bij u thuis. Als beide ouders meedoen dan worden er aparte afspraken gemaakt, maar 

meedoen met één ouder kan ook. Als bedankje krijgen kinderen voor elk van de 3 metingen €10. Aan het eind 

van het onderzoek wordt er €50, €100 en €150 verloot onder de gezinnen die meededen.  

Wilt u meedoen of kent u een gezin dat mogelijk mee zou willen doen? Kijk dan op www.gezinsrelaties-na-

scheiding.nl voor meer informatie en een aanmeldformulier.  

***Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Alle onderzoeksgegevens blijven volstrekt vertrouwelijk 

en worden anoniem verwerkt.*** 

 

 

  
 

http://www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl/
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