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Sinterklaas op school 
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas met zijn twee piet Krabbedoeli en Fiësta onze 
school weer bezoeken. 
Tenminste, dat hopen wij want de pieten hebben de boot gemist! Hier zijn filmpjes 
over te vinden op YouTube. Het eerste filmpje kun je met de link 
https://www.youtube.com/watch?v=euK7ACbA3xc bekijken… 
Spannend hoor! Op woensdag 6 december zijn de kinderen vrij ivm een studiedag.  
Alvast een hele fijne pakjesavond gewenst!  

 
Mogelijk nieuwe stakingsdag op 12 december 
Het is nog niet helemaal zeker, maar mogelijk wordt er op 12 december een tweede stakingsdag 
uitgeroepen voor het PO (basisonderwijs) in Nederland. Het PO-front strijdt voor goede 
arbeidsvoorwaarden, minder werkdruk, meer handen in de klas en een eerlijke beloning in het 
basisonderwijs. U leest hierover meer in de brief als bijlage bij dit Kleppoortje. De brief zal ook apart op de 
website geplaatst worden, onder het kopje “brieven aan ouders”. Na 5 december wordt duidelijk of er 
inderdaad een stakingsoproep komt. We houden u op de hoogte! 
 

 
 
Oproep luizenpluizen                                                                                              
Hallo ouders / verzorgers van de kinderen van BS De Klepper, 
Ik zou me graag even willen voorstellen: Mijn naam is Carin Hoeks en ik ben getrouwd met Filip Hoeks, we 
hebben een zoon Renzo die zit in groep 8.  
Ik ben de “Hoofdluis” van onze luizenpluisgroep op onze school.                  
Elke maandag na een vakantie gaan wij alle groepen controleren, we beginnen dan om 8:30 uur en zijn 
meestal voor 10:00 uur weer klaar. Als er een melding is, wordt er door mij contact opgenomen met de 
ouders, zij zorgen dat het kind behandeld wordt met de bekende “stink” shampoo Prioderm.  
Na 2 weken zullen we een hercontrole doen op de groep waar de melding is. Dit is het in het kort hoe de 
luizenpluisgroep te werk gaat.   

 
Om alle kinderen na iedere vakantie weer te controleren hebben we een aardige groep 
ouders nodig.  
Vele handen maken immers licht werk. Een aantal van de ouders die nu in de 
luizenpluisgroep zit stopt hier na dit jaar mee omdat hun kind van school 
gaat….waaronder ikzelf. Dat betekent dat we handen tekort dreigen te komen en we zijn 
dan ook dringend op zoek naar versterking voor ons team. Nu weet ik dat er een aantal 
ouders denken “bah dat is vies”. Dat is het echter helemaal niet, deze beestje komen op 

de schoonste haren voor en iedereen kan ze krijgen……dus ook jullie kind.  

https://www.youtube.com/watch?v=euK7ACbA3xc
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Controle is daarom ook zo belangrijk. De luis is een overloper. Hij springt niet, hij vliegt niet, maar wandelt 
van het ene hoofd naar het andere. Soms wandelt hij via een kam, een kledingstuk of een hoofdkussen naar 
een ander hoofd. Bij het controleren op hoofdluis is het contact met de kinderen dusdanig dat eventuele 
luizen niet de kans krijgen op jouw hoofd over te lopen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat jezelf meer risico 

loopt om luizen te krijgen. Heb je op de maandagochtenden na de vakantie tijd, wil je een 
belangrijk steentje bijdragen aan een prettig en luizenvrij leerklimaat voor de kinderen op 
school en heb je je na het lezen van bovenstaande over je afkeer heen gezet, meld je dan 
aan en kom ons team versterken!  
Heb je nog twijfels of vragen, neem dan gerust even contact met me op door te mailen 
naar: carinbom@hotmail.com of bellen naar: 06-12390096  
Groetjes Carin Hoeks 

 
Inschrijfformulier Typetuin 
In de bijlage vindt u info en de aanmeldprocedure van de klassikale cursus van Typetuin  
in de aula van onze basisschool! 

                                                                                         
 
 
Hulp gevraagd voor Bibliotheek op school  
Basisschool De Klepper zoekt (groot)ouders die als vrijwilliger willen meehelpen in de  
Bibliotheek op school.  
Helpt u mee? 
Of wilt u meer informatie? 
U kunt zich aanmelden bij juf Nicole (groep 5) of meester Jan (groep 4). 
Hartelijk dank alvast!  
 
 
 
Mantelzorg 
Graag wil ik mezelf even kort voorstellen. Ik ben Dianne Coolen – van Gisbergen, werkzaam als agogisch 
medewerker bij GOW Welzijnswerk. Onder andere coördineer ik het project Jonge mantelzorgers. Graag 
willen we dit onderwerp wat meer onder de aandacht brengen. 
Onder het begrip ‘jonge mantelzorgers’ wordt verstaan: kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met 
een zieke ouder, broer, zus, of met en zieke opa of oma die in de directe omgeving van het gezin woont en 
die intensieve zorg nodig heeft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte, handicap, psychische ziekte, 
verslavingsproblematiek of van een verstandelijke beperking. 
Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 jongeren opgroeit met zorg in een van bovengenoemde vormen. Het blijkt 
dat deze jongeren meer opgroei- en opvoedproblemen hebben en meer lichamelijke en emotionele 
klachten ervaren als gevolg van overbelasting en chronische stress door de situatie thuis. Jonge 
mantelzorgers, oftewel jongeren die opgroeien met zorg, zijn vaak jongeren die vergeten worden. Er is vaak 
alleen aandacht voor het zieke gezinslid. 
In de gemeentes Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel – De Mierden en Waalre organiseert GOW Welzijnswerk 
maandelijkse activiteiten waar ontspanning, lotgenotencontact en het bieden van een uitlaatklep centraal 
staan. Bijvoorbeeld een speurtocht of een kookworkshop. 
Het is voornamelijk bedoelt om hen een ontspannen avond te bieden, maar geven ook de mogelijkheid om 
ervaringen met elkaar te delen. 



    Het Kleppoortje.   

Het tweewekelijks informatieblad van basisschool De Klepper Luyksgestel 
www.deklepper.nl / Facebook Basisschooldeklepper  

Jaargang             nummer 6      datum 24 november 2017 

Toneelvoorstellingen:  
In de afgelopen maanden is enorm hard gewerkt aan het toneelstuk “schitterende sterren”. De persoonlijke 
verhalen en ervaringen van deze jongeren worden hier op een wel zeer unieke en aansprekende manier 
verbeeld.  
Met het toneelstuk wordt ruim aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van het onderwerp “ 
jongeren die zorgen voor een ziek iemand “. 
De voorstellingen vinden plaats op; 
Woensdag 13 December, zaterdag 16 December en zondag 17 December. 
Om 20.00 uur, in den Tref in Hapert. 
Aanmelden kan via: info@gowwelzijnswerk.nl 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Dianne Coolen- van Gisbergen  
E-mail: dvgisbergen@gowwelzijnswerk.nl  
Telefoon +31 (0)497-514746 
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