ALGEMEEN

Terugblik Kinderboekenweek
Vorige week woensdagochtend werd
met het toneelstuk “De Boekenbus” de
Kinderboekenweek op de Peppel geopend. Zowel het thema lezen, als het thema vervoer
speelde een rol in het gedicht “De Boekenbus”. De boekenbus kreeg een lekke band en
de chauffeur wist niet wat te doen. Gelukkig kwam er wijze raad van: een werkman, een
dokter, een bakker, een tuinierster en een tandarts. Wisten zij wel wat er moest
gebeuren? De leerlingen riepen steeds of het gegeven advies wel of niet klopte.
Uiteindelijk werd er in de bus gekeken, waarin een boek over de garage lag. Nu wisten
we wat te doen. Maar… er lag nog meer in “De Boekenbus”. Voor elke groep een prachtig
(voor)leesboek en een tegoedbon om samen met de klas nog twee boeken uit te kiezen!
Vanmiddag sluiten we met de leerlingen de Kinderboekenweek af. We kijken nu al terug
op een geslaagde KBW 2019!

Herfstversiering
Ook op de Peppel is het intussen herfst!
Onze creatieve ouders hebben er weer voor gezorgd dat de hal mooi
versierd is in herfstsfeer! Bedankt!

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

Voorstellen verkeersouders
Ik ben Jelena Vollebregt, moeder van Luka uit groep 8. Al ruim 7 jaar ben ik
verkeersouder op de Peppel, dat houd in dat ik met nog een aantal ouders deelneem aan
de verkeersgroep. Ik doe elk jaar met veel plezier het oversteken met de kleuters, het
is erg leuk om te zien wat ze allemaal hebben geleerd over oversteken en hoe
enthousiast ze zijn.
Ik ben Mardien Besems, moeder van Mees uit groep 8 en Maud uit groep 4. Ik ben nu
voor het derde jaar verkeersmoeder op de Peppel. 2 jaar geleden was ik
verantwoordelijk voor de verkeersochtend met Landbouwmachine’s, het enthousiasme
van de vaders die met hun tactoren en machine’s kwamen vertellen hoe kinderen daar
mee om moeten gaan in het verkeer was mooi om te zien, ook de kinderen vonden dit een
interessante ochtend.
Graag willen wij jullie even iets vertellen over wat wij doen op school. Wij vormen samen
met Bianca Oldenburg (moeder van Sterre groep 4 en Lente groep 1) en Juf Marleen de
verkeerscommissie, en zijn mede verantwoordelijk voor het thema verkeer op de Peppel.
Wat doen wij zoal, een aantal keer per schooljaar komen wij bij elkaar om een aantal
activiteiten m.b.t. het verkeer te bedenken, vaak in de vorm van de verkeersweek, met
het oversteekdiploma voor de kleuters en groep 3, het verkeersexamen van groep 7 de
fietscontrole in het najaar en in het voorjaar de fietsen van de kinderen van groep 7
voor het verkeersexamen en ook andere activiteiten die met verkeersveiligheid te
maken hebben. Ook hebben we een paar keer per jaar een overleg met andere scholen
en de gemeente. Hier hebben we het over de verkeersveiligheid rondom de scholen en
wat de scholen en de gemeente daar aan kunnen veranderen om het voor iedereen zo
veilig mogelijk te maken.
Nu zijn wij nog op zoek naar ouders die ons willen komen versterken, lijkt het je wat of
wil je graag een keertje meekijken met onze activiteiten laat het ons weten!

Dag van de leraar
Afgelopen maandag werden alle juffen
verrast door de Oudervereniging.
Zaterdag 5 oktoboer was het namelijk de
dag van de leraar.
De teamtafel was volgezet met lekkere
dingen en alle juffen kregen een Recovery
Kit!
Superleuk bedacht! Namens alle juffen
hartelijk bedankt!

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

Sjors Sportief en Sjors Creatief
Deze week heeft uw kind het Sjorsboekje mee naar huis
gekregen! Het staat vol leuke kennismakingsactiviteiten van
diverse (sport)aanbieders uit de gemeente. Uw kind mag
onbeperkt deelnemen aan verschillende activiteiten. Vaak
gratis en zonder direct lid te hoeven worden ontdekt uw
kind nieuwe activiteiten en wordt er een nieuw talent
geprikkeld. Kijk snel op www.sportcoachaltena.nl voor meer
informatie!

Voorstelling Ridder Jacoba
Datum: woensdag 30 oktober
Locatie: De Werf, Raadhuisplein 1 in Woudrichem
Ontvangst: 15.00 uur
Start voorstelling: 15.30 uur
Einde voorstelling: 16.15 uur
Aan deze voorstelling zijn geen kosten verbonden. Ouders zijn van harte welkom. Je
kunt ervoor kiezen om de voorstelling bij te wonen of een kopje koffie/thee te drinken
aan de leestafel van De Werf. Meer informatie kunt u vinden op de website van de
Peppel onder het kopje “praktisch” en vervolgens “info”.

Fijne herfstvakantie!
Vandaag begint de herfstvakantie. Lekker een dagje extra deze keer, want morgen
hebben alle juffen een studiedag.
Het onderwerp van deze studiedag is begrijpend lezen.
Wij wensen iedereen veel herfstplezier. We zien elkaar terug op maandag 21 oktober.

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

