ALGEMEEN

Kerstviering
De Sint is nog in het land, maar op de Peppel zijn we ook al volop bezig met de
voorbereidingen voor Kerstmis. We willen u alvast van een aantal zaken op de hoogte
brengen:
- Dinsdagmiddag 10 december: Kerstknutsel-middag voor de hele school.
De kinderen hebben zich ingeschreven voor een knutselopdracht. We zijn op zoek
naar ouders, opa’s of oma’s die de kinderen kunnen begeleiden bij het knutselen.
Opgeven kan via Social Schools.
Voor de activiteiten zijn wij op zoek naar wc-rolletjes en kleine glazen potjes. We
vragen u deze alvast te verzamelen en in te leveren op school.
- Donderdag 19 december: Kerstviering in de H. Maria Geboortekerk.
U bent van harte welkom om naar onze Kerstviering te komen kijken in de H. Maria
Geboortekerk. De kinderen van de Peppel zullen liedjes, verhalen en gedichten
rondom het kerstverhaal ten gehore brengen.
De viering is op donderdagavond 19 december en start om 18.30 uur.
- Vrijdag 20 december: Kerstontbijt.
Op vrijdag 20 december houden wij een Kerstontbijt in de Rietpluim. De kinderen
worden deze ochtend gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Na een sfeervolle
opening, zullen wij samen ontbijten. Voor alle kinderen van de Peppel begint de
Kerstvakantie om 12.00 uur.
We hopen u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben en kijken uit naar
een fijne Kerst op de Peppel!

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

Leerlingenraad
Ouders en leerkrachten hebben inspraak bij diverse zaken van onze school via de MR.
Binnenkort kunnen ook leerlingen via de Leerlingenraad hun stem laten horen. Hierover
zijn de leerlingen van de bovenbouw vorige week geïnformeerd. Uit iedere groep
(6 t/m 8) kunnen twee klassenvertegenwoordigers zitting nemen in de LeerlingenRaad.
Er zal 4 x per half jaar onder schooltijd vergaderd worden. De LeerlingenRaad mag zelf
onderwerpen aandragen en zal op diverse onderwerpen om advies gevraagd worden.
Vandaag ontvangen de leerlingen van de betreffende groepen een
kandidaatstellingsformulier mee naar huis. Na inventarisatie hiervan kunnen we weer een
volgende stap richting de invoering van de LeerlingenRaad zetten.

SINT poppentheater
Afgelopen dinsdag namen de kinderen van de onderbouw met veel plezier deel aan een
interactieve voorstelling in de speelzaal!

Mad science
Op de woensdagmiddag wordt er volop onderzocht op de Peppel. Geslaagde proefjes en
experimenten…

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

Voorstelling Kasteel Dussen
Op zondag 15 december a.s. speelt Theater Relacts! de voorstelling “Sterren gezocht”
Een warme en humoristische kerstvoorstelling rond de Wonderwolk. Het is een
voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar.
Op de website www.kasteel-dussen.nl/activiteiten/agenda/ kunt u meer informatie
vinden.

Sportcoach Altena
In december staan er weer een aantal naschoolse activiteiten ingepland voor de
basisschoolkinderen uit Dussen.
De activiteiten worden gehouden in de gymzaal van De Dussenaar.
Het zal gaan om de volgende data:
- Woensdag 4 december van 14:00 - 15:30 uur
- Woensdag 11 december van 14:00 - 15:30 uur
- Woensdag 18 december van 14:00 - 15:30 uur
De activiteiten staan ook weer online op www.sportcoachaltena.nl ,zodat de kinderen
zich hiervoor kunnen inschrijven.

Kinderfysiotherapie
Vanaf januari 2020 start ‘fysiotherapie Woudrichem’ een depandance in de Dussenaar
op woensdagmiddag. Meer info is te vinden op onze site www.depeppel.nl > praktisch>
info.

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

