
 

 

Bedankt voor het bakken. 

De school heeft afgelopen vrijdag een superleuke Koningspannenkoekendag gehad. Zowel oud als 

jong hebben genoten van leuke spelletjes en heerlijke pannenkoeken. Iedereen bedankt voor de 

bijdrage in wat voor vorm dan ook. Er staan nog enkele borden op school. Vergeet u deze niet? 

 

Schoolfoto. 

Als school hebben we van de fotograaf een prachtige schoolfoto gekregen. Enkele ouders vroegen of 

zij deze ook kunnen bestellen. Dit kunt u niet zelf, maar via school gaat dit wel lukken. Wilt u ook een 

schoolfoto? Mail dan even naar directie@bsdelepelaar.nl Vrijdag ga ik de bestelling doen. 

WMK oudervragenlijst. 

Het response percentage zit inmiddels op 53%. Dat wordt door het systeem als een goed percentage 

beoordeeld. Bedankt voor de moeite. Wilt u de lijst alsnog invullen? Dat kan tot de meivakantie. 

MR aanbod. 

De MR heeft u aangeboden een ouderavond te organiseren over een thema dat speelt. Hiervoor was 

het noodzakelijk dat er voldoende belangstelling was. Er zijn drie opgaven geweest. De MR heeft 

toen de voorzichtige conclusie getrokken dat er onvoldoende animo is voor zo’n avond.  

Oud papier aanpassing. 

Op verzoek van de OR is het rooster oud papier enigszins aangepast. De container staat niet op 27 

april in Scheerwolde maar op 25 en 26 april. De familie Mooiweer/ Lassche doen dan de 

containerdienst. De lijst op de site is al aangepast.  

Datumlijst. 

De datumlijst staat in de vorige Klepper. De volgende keer wordt hij weer aangepast, maar dat lukt 

niet vanwege de technische beperkingen… Onze excuses. 

We wensen iedereen een heerlijke zonnige vakantie toe! 

Nieuws van buiten. 
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1e paasdag 
 

 
Paaseitjes zoeken 
 
Wie: niet school gaande 
kinderen tot groep 8 
Waar: Verzamelen bij de 
wielewaal 
Tijd: 10:00 verzamelen  
 
 
Direct na paaseieren zoeken willen 
we vanuit het ’t Mosterdzaadje de paasgroeten rondbrengen. 
De kinderen hebben op school een leuk paasmandje gemaakt en deze zullen we 
rondbrengen bij de 70-plussers in en om Scheerwolde. 
Er gaat een volwassene mee de groeten rond te brengen. 
Na de tijd worden de kinderen weer thuisgebracht. 

 
Aanbieding van de dag: kopje koffie met 
gebak! Bij de Wielewaal!!!! 
 
2e paasdag  
 
Paasvuur opbouwen  
 
Om 13:30 word er begonnen met het opbouwen van de paasvuurbult. Er word net zoals 
elkaar met een kar door het dorp heen gereden om de spullen op te halen. Let op geen 
geverfd hout of laminaat!!! Lijkt het jou leuk om mee te helpen met de kar vol te gooien? 
Kom dan om 13:30 naar de wielewaal! 
 

 
 
 
 



 
Paasvuur  
 
Om 8 uur word het paasvuur aangestoken! Wij vanuit het JACS zullen met een kraampje 
staan. Hier kunt je verschillende dingen kopen zoals: 
 

- Broodje knakworst 
- Zakje chips 
- Bier of wijn 
- Frisdrank  
- Warme chocolade melk  

 
Ook zullen wij met een gezellig muziekje er staan! Dit duurt ongeveer tot 24:00 kom jij ook? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Datum: 27 april ’19 
Waar: Streekcentrum de Wielewaal 
Hoe laat: 10:00 tot 12:30  
Voor de kleurwedstrijd moet je, je kleurplaat mee nemen naar de 
wielewaal.  
Versier je fiets zo mooi mogelijk en win een prijs! 
Voor alle leeftijden!! 
 
Wat is er allemaal te doen? 

- Cake versieren 
- Kleur wedstrijd 
- Kroon versieren 
- Loterij!! 

 
 
 


