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Sponsorloop Anne & Teun: 
Op donderdag 11 oktober, de donderdag voor de herfstvakantie, hebben 
alle leerlingen van basisschool de Klepper meegedaan aan de sponsorloop, 
om geld in te zamelen voor de oogziekte Retinitis-Pigmentosa van Teun en 
Anne Borrenbergs. Wat hebben alle leerlingen goed hun best gedaan! En 
wat fijn dat er zoveel toeschouwers waren om ze allemaal aan te moedigen. 
Gezamenlijk hebben we een geweldig bedrag opgehaald, namelijk:  
2912,10 Euro!!! We willen iedereen die op enige wijze een bijdrage heeft 
geleverd aan de sponsorloop hartelijk danken!  
 
 

Vervanging groep 2/3: 
Nu juf Nicole wat rustiger aan moet doen i.v.m. haar zwangerschap hebben we vervanging voor haar gevonden 
in de persoon van Lida Boonstra. Hieronder stelt zij zich aan u voor. Lida zal ook het zwangerschapsverlof van 
Nicole gaan vervangen, dus de komende maanden is ze toegevoegd aan het team van de Klepper. Welkom Lida! 
Ook Anja Castelijns zal een deel van de vervanging op zich nemen, zij zal op de maandagen en dinsdagen de 
groep draaien. 
 
 

Even voorstellen: Lida Boonstra:  
Mijn naam is Juf Lida en de rest van dit schooljaar werk ik in de groepen 2-3 en 3 op 
jullie school. Graag zou ik met jullie allemaal persoonlijk kennis maken! Omdat dat 
niet meteen zal gaan, probeer ik het op deze manier. Als juf ben ik ruim 40 jaar 
geleden begonnen in Bergeijk, daarna heb ik ook een tijdje buiten het onderwijs 
gewerkt. Met mijn beide dochters ben ik twintig jaar geleden terug gekomen naar 
Bergeijk en ging ik weer voor de klas staan. Toen we op school meer met computers 
en internet gingen werken werd ik op school ook de computerjuf. Naast juf op school 
ben ik ook juf voor Nederlandse kinderen in het buitenland. Ik geef hen Nederlandse 
les via Skype. Naast lesgeven heb twee grote hobby's. Eén is werken met computer, 

iPad en internet. Ik heb een aantal boeken geschreven en maak ook websites voor clubs, verenigingen en 
scholen. Maar mijn allergrootste hobby is toch wel onze lieve hond Kyara. Zij wenst mij 's morgens met een 
knuffel heel veel plezier toe om naar school te gaan naar de kinderen en staat me na schooltijd altijd kwispelend 
op te wachten.   
 
 

Koffie-/ inloopmomentje: 
Deze ochtend hebben we voor het eerst een koffie- / inloopmoment georganiseerd 
voor alle belangstellende ouders. Het doel was om ouders op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen op school, en om met elkaar in gesprek te gaan over 
verschillende onderwerpen die leven bij ouders. We zijn gestart met een lekker kopje 
koffie of thee, daarna hebben we een presentatie gegeven over onze ontwikkelingen, 
en als kers op de taart hebben we de aanwezige ouders een kijkje gegeven in de 
groepen 1-2 en 3. Daar kon iedereen zelf zien en ervaren hoe het groepsoverstijgend 
werken in deze unit wordt vormgegeven.  
Wij vonden het een hele fijne ochtend met veel betrokkenheid van de aanwezige 
ouders. Fijn om tijd te hebben om met elkaar in gesprek te gaan. Hartelijk dank aan 
alle aanwezigen voor jullie inbreng! 
Het volgende koffie- / inloopmomentje staat gepland op woensdag 13 maart 2019. 
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Carnavalsvereniging De Stekkeraopers 
Hallo jongens en meisjes,  
Zoals jullie weten zijn de jeugdprins en jeugdprinses voor het komende 
carnavalsseizoen bekend:  
Jeugdprins Jadon & Jeugdprinses Carolina  
Tijdens het jeugdbal op zaterdag 10 november kunnen jullie kennis met hen maken.  
Het jeugdbal vindt plaats bij De Drie Linden van 14.00 tot 16.00 uur.  
De zaal zal vanaf 13.45 uur geopend zijn.  
Op woensdag 7 november van 14.00 uur tot 16.00 uur kun je een kaartje kopen bij: 
Dorien Roijackers 
Van Rummenstraat 21  
Een kaartje kost € 3,00.  
Deze middag is bestemd voor zowel de jeugd van groep 1 t/m groep 8 van B.S. De 

Klepper als voor de jeugd uit Luyksgestel in deze leeftijd die buiten Luyksgestel op school zit.  
Er wordt gezorgd voor drinken en iets lekkers, dus je hoeft geen geld mee te nemen naar ‘t bal.  
Voor de groepen 1, 2 en 3 zullen er activiteiten georganiseerd worden in een aparte zaal.  
Wij willen vriendelijk verzoeken géén steekattributen/confetti/spuitbussen etc. mee te nemen.  
Kom allemaal verkleed. Wij gaan er samen een gezellige middag van maken!  
Tot dan, Jeugdcommissie De Stekkeraoperkes 

 
 

Sint Maarten kindergezinsviering 
Hallo jongens en meisjes!  
We nodigen jullie uit voor de Sint Maarten kindergezinsviering op zaterdag 10 november om 18.00 uur  
in de St. Martinuskerk in Luyksgestel.  
Breng allemaal je lampion mee naar de kerk, voor de aansluitende 
lampionnenoptocht! Zie bijlage voor de flyer. 
Maak de mooiste lampion en wie weet win je dan wel een prijsje!!  
Programma:  
18:00u: Korte gebedsviering in de kerk  
18:30u: Lampionnenoptocht door het dorp m.m.v. het Gilde en 
Scouting Luyksgestel. De route die gelopen wordt, is verlicht door 
vetpotten: Kapellerweg, Molenstraat, Burgemeester Magneestraat, 
Meerendreef, Mert, Stronk, Hasselsestraat en via het voetpad naar de kiosk in het park.  
Voor de (groot)ouders en de kinderen is er na afloop wat drinken en iets lekkers, dit wordt verzorgd door de 
scouting. Tot dan! Werkgroep kindergezinsdiensten Luyksgestel  
 
 

Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start. 
Voor meer informatie over deze typecursus voor kinderen van de groepen 6, 7 en 8: zie bijlage bij deze uitgave 
van het kleppoortje. 
 
 

Mad Science; wetenschap & techniek cursus 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Klepper, waar de kinderen 
van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. Zie bijlage voor meer info! 
 


