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Studiedag 

Op woensdag 25 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het team.  

Donderdag en vrijdag daarna zijn we ook vrij vanwege Hemelvaartsdag op donderdag. 

 

Avondvierdaagse 
Wil je meelopen met de Avondvierdaagse? 

Lever dan morgen het strookje in en neem het geld mee. 

Er lopen al veel kinderen mee dus sluit je gerust aan. 

 

Schoolreis 

De Peppelshirts voor het schoolreisje zijn ondertussen uitgedeeld om op de dag van het 

schoolreisje (24 mei) aan te trekken. Na het schoolreisje zien we de shirtjes graag 

gewassen weer terug. Kinderen die meedoen aan de Avondvierdaagse mogen het shirtje 

hiervoor nog even houden.  

Iedere leerling heeft deze dag ook een polsbandje om met daarop het telefoonnummer 

van de betreffende leerkracht. 

 

Om 8.25 uur gaan de schooldeuren open zodat de kinderen naar de klassen kunnen lopen. 

Ook de begeleiders van deze dag zijn welkom om dan naar boven te lopen.  

Uiterlijk om 8.45 uur vertrekken we met de bus richting het openluchtmuseum in 

Arnhem.  

 

De kinderen nemen deze dag gewoon eten en drinken mee zoals altijd. Een lekker 

snoepje hoort erbij (in beperkte mate). Wij vragen u geen grote uitdeelzakken 

snoep/chips mee te geven.  

Telefoons zijn zoals gewoonlijk voor de leerlingen niet toegestaan. Wij verzoeken u ook 

om uw kind geen zakgeld mee te geven. 

De kinderen worden getrakteerd op een ijsje in het park rond 15.30 uur. Daarna 

vertrekken we met de bus weer richting Dussen. Via Social Schools wordt u op de 

hoogte gehouden van de reis. We verwachten rond 17.30 uur weer terug te zijn op 

school.   
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Is er een noodsituatie? Juf Cisca is te bereiken op: 

De Peppel: 0416-391148          

De Bolderik: 0162-402431           

Mobiel: 06-40519782  

We kijken uit naar fijne dag met elkaar vol plezier!  

Studiedagen schooljaar 2022-2023 
Naast het vakantierooster dat eerder gedeeld is zijn er volgend schooljaar ook een 

aantal studiedagen voor het team waarbij de leerlingen een vrije dag hebben. Hierbij 

een overzicht: 

Maandag 31 oktober (maandag na de herfstvakantie) 

Dinsdag 6 december (we vieren maandag 5 december Sinterklaas op school) 

Vrijdag 10 februari  

Vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) 

Dinsdag 30 mei (de dag na Pinksteren) 

Maandag 26 juni 

 

Website  
Op onze website kunt u onder het kopje praktisch/info regelmatig informatie vinden 

over activiteiten voor kinderen in de omgeving. 

 

KWINK 
Afgelopen week stond ‘de keuze-check’ centraal. Wat doe je als je iets niet fijn vindt?  

De leerlingen hebben geleerd dat ze moeten onderzoeken wat de ander wil, dat ze 

keuzes moeten maken die voor beiden prettig zijn en zo samen tot een oplossing komen.  
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Project ‘Kleding’- inzamelingsactie  
Op 30 mei start het cultuurproject ‘kleding’ op de Peppel. 

In alle klassen worden er verschillende activiteiten 

georganiseerd in het kader van kleding. 

Vanuit de leerlingenraad wordt een kledingactie op touw gezet. De actie zal starten op 

maandag 30 mei t/m donderdag 16 juni. Op 17 juni wordt de kleding opgehaald door 

kledinginzamelaar ‘Second Life Textile’.  

Vanaf 30 mei kunnen de leerlingen dus zakken met herbruikbaar textiel en schoenen 

mee naar school nemen.  

 

 

http://www.depeppel.nl/

