Mobiele zaken.
Voor een heel speciaal project hebben we (tijdelijk) een mobiele telefoon nodig. Heeft u voor ons
een telefoon waarop Whatsapp kan te leen? Dan willen we hem graag in december gebruiken. Na 5
december komt hij dan weer terug. We regelen zelf een simkaartje. Bedankt alvast!
Muzikalelepelaar.
Onze school doet mee aan een bijzonder muziekproject. Het project bestaat uit drie delen. Het
eerste deel start op 11 december. De bovenbouw leert dan in een aantal lessen ukelele spelen. De
onderbouw gaat met andere instrumenten aan de slag. De bedoeling is dat u bij de kerstviering kunt
genieten van het geleerde.
In het voorjaar is er weer een deel van het project. Het laatste deel is in het volgende schooljaar
gepland.
Feest Op Kop.
Hieperdepiep Op Kop is 10 jaar!
Dit feestje wordt gevierd met alle kinderen van de stichting.
Nou ja, in drie groepen dan, want anders zijn het er heel veel.
Op 6 november viert de stichting haar verjaardag.
We worden met een bus opgehaald om 8.30 uur!
Dit is een nieuwe tijd! Dus kom op tijd op school (8.15 uur).
We kijken uit naar een verrassende ochtend!

Fijn op het plein!
Afgelopen week is ons plein gescreend op veiligheid. Helaas is de schommel afgekeurd. We zijn bezig
zo spoedig mogelijk een nieuwe schommel te regelen. Wat betreft de verzakkingen is het nog
onduidelijk of dit binnen de marges valt. Daar komt nog een verzakkingsspecialist voor.

Overblijfzaken.
Elke keer is het overblijven een gezellige boel. Ook het overblijven moet veilig gebeuren. Nu ook
Nicole geslaagd is voor haar kinder EHBO is er elke overblijf een EHBO-er aanwezig. Nicole
gefeliciteerd!!
De overblijf neemt afscheid van Lotti als overblijfkracht. We hebben haar inzet enorm gewaardeerd.
Dus vanuit de Klepper alvast: Enorm bedankt! En alle goeds.
Het rooster ziet er nu als volgt uit:
maandag: Sanne en Rieneke.
dinsdag: Nicole en Marrie
donderdag: Ria en Rieneke
vrijdag: om en om Maureen en Ria.
Nog meer EHBO.
De bovenbouw krijgt ook een EHBO cursus. Dat is op 16 november. Er wordt veel praktisch geoefend
dus trek gemakkelijke kleding aan. Verdere informatie komt via de klassenmail.

Wat komt er allemaal nog aan?
6-11-18
10 jaar Op Kop.
16-11-18
Peuterlezen
26-11-18
Start voortgangsgesprekkenweek
30-11-18
Peuterlezen
Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd.
Rooster oud papier
24 november
29 december

Fam Berger
Fam Mooiweer

