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Studiedag 

Op Goede Vrijdag 15 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het team. 

Nationale buitenlesdag 
Op 5 april is het Nationale Buitenlesdag. 

Ook op de Peppel doen we hieraan mee. Iedere groep 

doet een activiteit van het lesprogramma buiten. 

Hopen op droog en mooi weer! 
 

Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022 
Vrijdagmiddag    23 december 2022 

Kerstvakantie     26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023 
Tweede Paasdag           10 april 2023 
Koningsdag   27 april 2023 
Meivakantie   24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart      18 en 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag     29 mei 2023 
Vrijdagmiddag 14 juli 2023 

Zomervakantie     17 juli t/m 25 augustus 2023 

 

Naast deze vakantiedagen zijn er ook nog een aantal studiedagen voor de leerkrachten 

waarop de kinderen vrij zijn. Zodra deze gepland zijn laten we u dat weten. 

 

Paasviering 
Donderdagmiddag 14 april vindt om 12.30 uur de 

Paasviering plaats in de kerk. Thema van de viering dit 

jaar is: ‘In het licht van de maan’. Tijdens de viering 

wordt het bedrag van de vastenactie-opbrengt bekend 

gemaakt en wordt de cheque overhandigd aan pastor Kees 

Waas. Na de Paasviering in de kerk vindt bij de grote 

trap van de Peppel de finale van de ei-tik wedstrijd plaats. 
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Avondvierdaagse 
Maandag 30 mei t/m donderdag 3 juni is het avondvierdaagse in 

Hank. Namens de Peppel wordt er ook meegelopen met de 3,5 en 

5 km.  

Binnenkort ontvangen de kinderen een brief met verdere info over de deelname (bij 

interesse) en het inschrijfstrookje. 

De organisatie wordt gedaan door ouders. Zij zijn nog op zoek naar een coördinator voor de 

3,5 km. Heeft u interesse? U kunt contact opnemen met Mary Bisschop: 0416-392991/  

06-26708039. 

MR 
Aan het einde van dit schooljaar is Annella Groeneveld, herkiesbaar als MR-lid.  

De medezeggenschapsraad van de Peppel bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. 

Tijdens de overlegmomenten denken zij samen na over beleidsmatige onderwerpen, 

vraagstellingen en actuele zaken.  

Heeft u interesse om invulling te geven aan deze taak? 

Dan kunt u zich aanmelden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar juf Kim 

(kpeters@depeppel.nl) of juf Laura (ltabak@depeppel.nl).  
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