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Staking op dinsdag 12 december: bs de Klepper gesloten! 

U heeft deze week een aparte mail met bijbehorende brief ontvangen: aanstaande dinsdag 12 december zal bs 

de Klepper gesloten zijn in verband met de landelijke staking.  

 

 
 

Bij deze nogmaals de link naar de brief:  

https://www.deklepper.nl/-uploads/files/insite/2017-0612-brief-ouders-bs-de-klepper-staking-12-december-

docx.pdf 

We hopen op uw begrip voor de situatie. Hartelijk dank daarvoor! 

 

BergeijkActive 

In de bijlage vindt u het voorschoolse aanbod click cultuur voor kleintjes vanuit BErgeijkActive  

in samenwerking met de bibliotheek. 

 

  

Typecursus; vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018! 
Op vrijdag 9 maart 2018 om 12:30uur start op onze school de vernieuwde typecursus van de Typetuin.  
Onlangs ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari 2018 ontvangt u €15,  
korting op het cursusgeld. U betaalt dan €160,- in plaats van €175,-.  
Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 januari. 
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal). 
De korting wordt automatisch verrekend. 
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl  of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol. 
 

                                                                       
 
Sinterklaas op school 
Afgelopen dinsdag 5 december kwam Sinterklaas met zijn twee pieten Krabbedoeli en Fiësta een bezoekje  
brengen aan onze school. Gelukkig kon Fiësta er toch bij zijn ondanks zijn gebroken been! Wat een avontuur  
weer voor die pieten. Via Facebook waren er hele leuke filmpjes te zien over hun bizarre reis. Met dank aan  
Jeroen Antonis, heel erg leuk gefilmd! Er waren naast dit thema ook nog optredens in de theaterzaal en de  
klassen werden bezocht. Al met al hebben de kinderen en het team weer ontzettend genoten van hun  
aanwezigheid. Sinterklaascommissie, bedankt voor de leuke invulling en organisatie. 

https://www.deklepper.nl/-uploads/files/insite/2017-0612-brief-ouders-bs-de-klepper-staking-12-december-docx.pdf
https://www.deklepper.nl/-uploads/files/insite/2017-0612-brief-ouders-bs-de-klepper-staking-12-december-docx.pdf
http://www.typetuin.nl/aanmelden
http://www.typetuin.nl/
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Kerstmis: Herdertjestocht 
Dit jaar organiseert BS de Klepper op donderdag 21 december een Herdertjestocht (van 18.00 tot ca. 20.00 uur). 
De kinderen van groep 8 zullen de toneelstukjes uitvoeren op 10 locaties verdeeld over twee routes.  
Nader info volgt nog. 
 
 
 
Chromebooks!! 
 

 
Het was al langer een wens om de verouderde computers van de Klepper te vervangen door eigentijdse en goed 

werkende ICT-apparatuur.  
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We zijn blij om te kunnen melden dat op 5 december ook de eerste 25 chromebooks zijn gearriveerd op de 
Klepper.  Chromebooks zijn kleine, snelle, compacte laptopjes die werken volledig in de cloud werken onder 
het Google-systeem.  

Tijdens de studiedag van 6 december hebben de leerkrachten de instructies gekregen in het werken met de 
chromebooks. We zijn heel blij met deze mooie stap. U zult er in de komende weken van uw kind 
(bovenbouw) wellicht al over horen.  

 
De chromebooks zullen in eerste instantie ingezet worden in de bovenbouw. Het is ons doel om voor de 

groepen 3 tot en met 8 in de komende twee schooljaren te komen tot een beschikbaarheid van één 
chromebook  per twee leerlingen. Deze aanschaf zullen in etappes gaan plaatsvinden. Voor de kleuters 
zullen de I-pads worden ingezet.  

 


