
 

 

 

 

 

Blauwe shirts. 
Spanning tot de laatste minuut, minutenlang blessuretijd en net niet kampioen. Maar we hebben een 

top voetbalmiddag gehad! De blauwe Lepelaar shirts vlogen over het veld. Helaas zijn ze nog niet 

allemaal terug gevlogen. Wilt u als er nog een shirt bij u is deze meegeven naar school? Bedankt. We 

kunnen ze goed gebruiken bij de avondvierdaagse. 

Op kamp. 
Volgende week woensdag gaan we onze 7e en 8e groepers om 8.30 uitzwaaien. Ze vertrekken naar 

hun wel erg luxe tenten in Dwingeloo. Er staat hun een geweldige tijd te wachten met leuke 

activiteiten. Juf Nicole, juf Trijnie en meester Henk bedankt voor het organiseren. 

 

Overblijfpicknick. 
Ieder jaar worden alle kinderen uitgenodigd om over te blijven bij de laatste overblijfpicknick. Ook dit 

jaar gaat dit spektakel gebeuren. 17 juni. 

Alle kinderen zijn welkom! Niemand hoeft brood en drinken mee te nemen. De overblijf regelt alles. 

Hoe leuk is dat! 

Rapporten mee. 
Het einde van het schooljaar komt er weer aan. Dat betekent tijd voor het overgangsrapport. De 

meesters en juffen vullen die graag in. Maar dan moet hij wel op school liggen… 

Avondvierdaagse 
De wandelschoenen kunnen weer uit het vet, het vet kan weer in het potje. Ofwel de 

avondvierdaagse komt er weer aan. Onderaan deze Klepper leest u precies wat er wanneer gebeurt. 

Veel wandelplezier! 

Buitenspeeldag 
Woensdag middag is de nationale buitenspeeldag! We zouden het dan leuk vinden als alle kinderen 

die dan op school zijn gelijk om 12:15 naar de Brink komen. Daar kan je dan gezellig wat eten en 

spelen. Mochten er kinderen zijn die niet met hun ouders kunnen komen opa, oma of de buren 

mogen natuurlijk ook gezellig meekomen. Maar eventueel staat er ook iemand van ons om die 

kinderen te begeleiden naar de Brink.   

Geeske, Manon en Rieneke. 

 



 

 

 

 

 

 

Wat komt er allemaal nog aan? 

10 juni Pinksteren vrij 

12 t/m 14 juni Kamp  

17 t/m 20 juni Nieuwe data avondvierdaagse 

20 juni Onderbouw middag vrij 

21 juni  Onderbouw vrij 

25 juni Schoolreis  

4 juli  Feestelijke ouderavond 

4 juli Onderbouw middag vrij 

5 juli Onderbouw vrij 

10 juli Afscheid voor groep 8 

12 juli 12.00 uur zomervakantie 

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

Rooster oud papier 

 

29 juni Fam Driezen 

27 juli Fam Bakhuijzen 

31 augustus Fam Vaartjes 

28 september Fam de Boer/ Luong 

26 oktober Fam Lindt 

30 november Fam Timmerman 

28 december Fam Rook 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Scheerwolde, juni 2019 
 
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen die meedoen aan de avondvierdaagse, 
 
Bijna is het zover... Op maandag 17 juni gaat de avondvierdaagse van start. 
 
In deze brief vindt u informatie over de avondvierdaagse. 
 
Elke avond verzamelen de kinderen en de chauffeurs/begeleiders zich op De Kolk in Scheerwolde. 
Hieronder de vertrektijd per dag vanaf De Kolk in Scheerwolde. (De vertrektijden variëren per 
dag  i.v.m. de starttijden vanaf de Markt in Steenwijk). We parkeren de auto op de parkeerplaats 
“Gasthuispoort” (tegenover Irisflat). 
 
   5km   10km 
maandag  18.30 uur  18.15 uur 
dinsdag  18.35 uur  18.05 uur 
woensdag  18.30 uur  18.25 uur 
donderdag  18.00 uur  17.45 uur 
 
De kinderen die de 5km lopen worden door de chauffeur waar ze mee heen rijden, ook weer thuis 
gebracht en hopen rond 20.30 weer te zijn. 
De kinderen die de 10km lopen worden door de chauffeur waar ze mee heen rijden, ook weer thuis 
gebracht en hopen rond 21.00  weer te zijn. 
NB: donderdag gaat iedereen met eigen vervoer naar huis! 
 
Op de donderdagavond verzamelen we ons na het lopen bij de Kleine Kerk aan de Vrouwenstraat, 
schuin tegenover de Supercoop (supermarkt). Hier worden de medailles ook uitgedeeld. 
 
Elke avond staat er een zogenaamde verzorgingspost van De Lepelaar. Even een rustpunt met 
een hapje en een drankje om daarna weer fris verder te kunnen lopen. De locatie van deze post 
staat genoemd in de bijlage. Met te warm weer, zorgen we ervoor dat we even een extra 
drinkmoment inlassen. 
 
Op school worden de shirts voor de Avondvierdaagse uitgedeeld. Na afloop van de 
avondvierdaagse moeten deze shirts weer schoon terug naar school ivm schoolreisje. 
 

De OR wenst iedereen alvast een hele fijne avondvierdaagse toe! 
 
Bijlage: een schema voor de 5 km en voor de 10 km met daarop de begeleiders, de indeling van 
de auto's, en de ouders die bij de “verzorgpost” staan.  

 

Mocht u nog vragen hebben of is er onverwachts iets tussen gekomen, kunt u bellen of appen 

naar: 

Judith van Drogen (moeder van Fleur) 06-15240699 
 



Avondvierdaagse 5 Km 
  

     Avondvierdaagse 10 km 
 

 
 

Rijden+Begeleiden        Verzorging  

Maandag Corine Berger 
Arjan Driezen 
Sanne Nijenhuis 
Lotti Schokker 

Nadine, Hielke,  
Sven, Esther 
Julian, Sterre, Emma 
Jesse, Maykel 

 Meester Henk en 
Christien Lassche 

 

Dinsdag Janneke Timmerman 
Mirjam Haverman 
Lotti Schokker 
Juf Anneke 

Emma, Julian, Sterre 
Sven, Esther, Fleur 
Jesse,Nadine, Hielke, Maykel 

 Christien Lassche 
en Ria Bosma 

 

Woensdag 
 

Sanne Nijenhuis 
Lotti Schokker 
Juf Janneke/ 
Meester Daniel 

Julian, Sterre, Emma 
Sven, Jesse, Esther, Fleur 
Nadine, Hielke, Maykel 

 Judith van Drogen 
en Ria Bosma 

 

Donderdag Manon de Jong 
Berto Ziel 
Ria Bosma 
Leo Timmerman 
Chantal Melein 
Lotti Schokker 
Corine Berger 
Trudy van Cooten 
Christien Lassche 

Stan R,  
Jesse Z, Julian 
Hielke, Sven 
Emma, Esther 
Deyann, Maykel,  
Jesse L, Melle 
Reinier, Nadine 
Jazzlynn, Sterre 
Stan M, Fleur 

 Juf Janneke, 
Judith van Drogen 
en  
Janneke Timmerman 

 

 Rijden+Begeleiden   Verzorging  

Maandag Rieneke Dolstra 
Maureen Huisman 
Chantal Melein 
Clarisca (Woldschool) 

Renske, Sienna, Susan 
Rachel, Sanne 
Celene, Danniek 
Amarens, Fabienne 

 Ria bosma 
Janneke Timmerman 

 

Dinsdag Rieneke Dolstra 
Maureen Huisman 
Chantal Melein 
Remco (Woldschool) 

Renske, Sienna, Susan 
Rachel, Sanne 
Celene, Daniek 
Amarens, Fabienne 

 Meester Henk 
Meester Daniel 
 

 

Woensdag Rieneke Dolstra 
Maureen Huisman 
Yvonne/Jarno Vaartjes 
Mirjam Haverman 

Renske, Sienna,  
Rachel, Celene  
Daniek 
Sanne, Susan 
Amarens, Fabienne 

 Clarisca  
Aafke (Woldschool) 

 

Donderdag Rieneke Dolstra 
Maureen Huisman 
Yvonne/Jarno Vaartjes 
Arjan Driezen 

Renske, Sienna 
Rachel, Susan 
Daniek, Celene 
Sanne 
Amarens, Fabienne 

 Juf Janneke 
Judith van Drogen  
Janneke Timmerman 

 


