ALGEMEEN

Vakantierooster 2020-2021
Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2020-2021:
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021
Hemelvaartsdag (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Vrijdagmiddag 18 december 2021
Vrijdagmiddag 23 juli 2021
Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021
Naast deze vakantiedagen zijn er nog een 5-tal studiedagen.
In ieder geval vóór het einde van dit schooljaar of zodra ze bij ons bekend zijn, maken
wij deze data aan u bekend.

Carnaval
Vrijdag 21 februari vieren we
carnaval op school! We beginnen deze
dag in de eigen klas en gaan
vervolgens naar buiten voor de
onthulling van het carnavalsmonument.
Daarna beginnen we om 8.45 uur met
de lawaaioptocht. U bent van harte
welkom om mee te lopen! Om ongeveer
9.45 uur zijn we terug op school. Bij terugkomst krijgen de leerlingen ranja en iets
lekkers. Ook zal Prins Carnaval met de Raad van Elf langskomen. Daarna gaat het
programma verder met allerlei verschillende activiteiten in de klassen en de grote
gymzaal. In het dorpshuis krijgen de kinderen aan het einde van de ochtend allemaal een
pannenkoek. De kinderen zijn deze dag om 13.00 uur uit en dan begint de vakantie. Voor
fruit, drinken en iets lekkers wordt deze dag gezorgd.

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

route lawaaioptocht
Wilhelminastraat – Molenkade –
Molenplantsoen – Smaelweer – Groot
Zuideveld – Molenkade –
Wilhelminaplantsoen – Munsterkerk –
Zuideveldlaan – Wilhelminastraat

Inschrijven Oudergesprekken
Donderdag 13 februari krijgen de leerlingen het eerste portfolio/rapport mee.
In week 8 vinden de oudergesprekken plaats. De inschrijving hiervoor start via Social
Schools op donderdag 6 februari om 19.00 uur en sluit donderdag 13 februari om 19.00
uur.

ZIEN-lijst bij het Rapport
In het rapportmapje ziet u ook de ZIEN-lijst.
De Zien-lijst is een gedragsvragenlijst die de leerkrachten twee keer per jaar invullen
voor alle leerlingen. Op deze ouderrapportage ziet u de naam van één leerkracht staan.
Heeft u kind echter twee leerkrachten, dan is de lijst wel door beide leerkrachten
ingevuld. Ze kunnen echter slechts werken onder één account.

Groep 7 door naar finale verkeersquiz
Gisteren hebben de leerlingen van groep 7
deelgenomen aan de verkeersquiz welke
gehouden werd in dorpshuis Tavenu in
Nieuwendijk. De leerlingen van groep 7 namen
het op tegen leerlingen groep 7 uit Nieuwendijk,
Andel en Eethen. Er waren 6 rondes met 5
vragen welke onze leerlingen steeds het beste
wisten te beantwoorden. Ze hebben deze
voorronde dan ook gewonnen! We zijn
supertrots!! De finale zal plaatsvinden op
woensdag 19 februari.

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

Reminder hulp Koningsspelen
In de vorige Peptalk hebben we u geïnformeerd over de Koningsspelen.
Inschrijven voor het begeleiden van een groepje kan nog steeds. We
hebben nog niet genoeg hulp voor de Koningsspelen vandaar dat we de
inschrijftermijn verlengd hebben tot 7 februari 2020. Dus heeft u zin
en tijd om er samen met ons een leuke Koningsspelendag van te maken
dan kunt u zich nog steeds inschrijven via Social Schools.
Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom om te helpen. Stuur dan a.u.b
een mail naar juf Myrthe: mvandersluijs@depeppel.nl

Reminder studiedag vrijdag 7 februari
Op vrijdag 7 februari zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag voor de
leerkrachten. Het onderwerp van deze studiedag is rekenen.

Gezocht: geluidstechnicus musical groep 8!
Ook dit jaar gaan de leerlingen van groep 8 hun best doen om een swingende en
spetterende musical neer te zetten! Goed geluid is hierbij van belang om de musical echt
succesvol te maken. Wegens het stoppen van onze geluidsman zijn we op zoek naar een
vervanger. Ben jij of ken jij iemand die ons hierbij kan ondersteunen en ben jij:
- 6, 7 of 8 juli minimaal 1 gehele dag beschikbaar (generele repetitie, middag-/ en
avondvoorstelling).
- Handig met technische snufjes en in staat om het geluid voor 18 leerlingen te voorzien
(bij een tekort aan materiaal is het eventueel mogelijk om materiaal vanuit De
Dussenaar in te zetten).
Dan zijn we op zoek naar jou! Laat het weten in een e-mail naar: nblokland@depeppel.nl.
Twijfel je eraan of je iets voor ons kan betekenen, schroom niet om contact op te
nemen voor overleg. Alvast hartelijk bedankt!

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

