
 

 

 

 

 

Vervoersfeest. 
Een auto met ballonnen? Wat gaat er gebeuren? Op 15 februari vieren we feest! Alle meesters en 

juffen zijn jarig geweest. Het thema van ons feest is vervoer. We gaan allemaal leuke dingen doen in 

dit thema. Daarom hebben we de ANWB ook uitgenodigd. Onze eerste traktatie is een fietskeuring 

voor iedereen. Dus neem vooral ook je fiets mee.  

We vinden het leuk dat je verkleed komt want dat is lekker feestelijk. Maar niet al onze activiteiten 

zijn geschikt voor prinsessenjurken of driedelige kostuums. Zorg dat je om kan kleden in 

gemakkelijke kleding.  

Je drinken en pauzehap mogen ook thuisblijven….  

(Cadeautje voor je juf/ meester? Graag iets zelfgemaakts tekening o.i.d.) 

 

De tweede helft. 
De tweede helft van het schooljaar is begonnen. Wat meesters en juffen in de derde helft doen is 

geheim. Maar de tweede helft staat bol van de leuke activiteiten. Met als hoogtepunten de 

schoolreis en het kamp! Onderaan deze Klepper vindt u een brief hierover.  

 

Wat heb jij d’r op vandaag?  

Samen eten, gezellig! Samen eten doet soms wonderen. Regelmatig krijgen we op school te horen: 

“Wat? Heeft mijn kind erwtensoep/sla/komkommer gegeten?” Een lekker en toch gezond 

lunchtrommeltje maken is best lastig. Toch leert ons dat wanneer alle kinderen iets voedzaams en 

gezonds kunnen eten ze dit met smaak doen op school. Bovendien leer je leuker en gemakkelijker na 

een gezonde lunch. Tips en informatie over gezonde lunches en pauzehap leest o.a. op 



https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-

13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx 

Als school hebben we de visie opvoedkundige keuzes bij de ouders te laten. Dus niet verplicht water 

drinken enz. Echter helpt u uw kind en de andere kinderen wanneer we samen een gezonde 

boterham eten. Bedankt voor uw hulp. 

 

Leerlingenraadszaken. 
Al bij de verkiezingen in het begin van het schooljaar kwam naar voren, we zijn jong fris en fit en 

willen dat blijven. Daarom gaat de leerlingenraad in samenwerking met meester Henk elke 

woensdag een gezonde pauzehap serveren. Dus hoeft er vanaf 23 januari geen pauzehap meer 

meegenomen te worden. Spannend!! 

Tot slot zegt de leerlingenraad zich prettig te voelen bij een regelmatige luizenscreening op school. 

Wilt u ons helpen? 

 

Wat komt er allemaal nog aan? 

24/25 januari  Daniel afw hutjeopdeheisessie 

7-2-19 Rapport mee 

11/15 februari rapportgesprekkenweek 

15-2-19 Vervoersfeest  

18/22 februari Voorjaarsvakantie  

18 maart Schoolfotograaf  
 

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

Rooster oud papier 

Nog niet bekend voor 2019 
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Scheerwolde 17-1-19 

 

 

Betreft: Schoolreis- en schoolkampbijdrage 2019. 

 

 

Beste Ouders/verzorgers, 

 

De leukste tijd van het schooljaar komt er weer aan. De zon gaat schijnen en er staan allerlei leuke 

activiteiten op stapel. Daarbij horen ook de schoolreis (25 juni) en het schoolkamp (12 t/m14 juni).  

Het bedrag voor de schoolreis is €20,- en voor het schoolkamp €60,- per leerling. 

Deze bedragen zijn vanzelfsprekend niet kostendekkend. Ze worden aangevuld vanuit de opbrengst 

van het oud papier. Wilt u de bijdragen voor de schoolreis en of het schoolkamp voor 1 juni 

overmaken op rekening NL36RABO0361244673 ten name van OR Scheerwolde onder vermelding  van 

naam leerling(en) en de groep? Het is van belang, om alle kinderen mee te laten gaan, dat de 

bijdragen voor het schoolreisje/ schoolkamp overgemaakt zijn. 

Wij danken u alvast voor uw bijdrage. 

Omdat de bedragen (zeker met meerdere kinderen) best op kunnen lopen zijn er een aantal 

mogelijkheden om u tegemoet te komen. U kunt contact opnemen met de IGSD 0521-788280. Zij 

hebben budgetten om kinderen mee te laten doen met activiteiten. Deze budgetten zijn eventueel 

ook beschikbaar wanneer u geen bijstandsuitkering heeft. 

U kunt in overleg met de ouderraad betalingstermijnen afspreken.  

We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De Ouderraad 

De Lepelaar 

 


