
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021  Nr. 1                 20 augustus 2020    

 

Welkom terug op school! 
De zomervakantie zit er weer op en maandag starten we met 

een nieuw schooljaar. Na 6 weken vakantie hebben we weer zin 

om in een nieuwe groep aan het werk te gaan.  

Wij zijn er klaar voor! 

We kunnen ons voorstellen dat er bij u, als ouders, nog vragen 

leven omtrent de coronamaatregelen. In deze brief proberen 

daar zoveel mogelijk duidelijkheid over te geven. 

 

Bij het opstellen van nieuwe of al eerder opgestelde afspraken 

houden wij zoveel als mogelijk rekening met richtlijnen zoals deze beschreven staan in 

het  

Protocol volledig openen basisonderwijs. 

Hieronder citeren we een stukje tekst uit het protocol betreffende het afstand 

houden: 

Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/ covid-19. Specifiek zijn de 

volgende maatregelen van kracht:  

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• Tussen personeelsleden en leerlingen hoeft géén 1,5 meter afstand bewaard te   

   worden. 

• Tussen personeelsleden onderling en andere volwassenen moet wél 1,5 meter afstand  

   bewaard worden.  

 

School- en lestijden en 

aankomst op school. 

De schooltijden zijn weer zoals vóór de coronacrisis. 

In verband met het vermijden van extra drukte 

rondom het schoolplein is er een inloop 

tussen 8.25 en 8.30 uur.  

Zodra er een leerkracht onderaan de trap is mogen 

de kinderen naar boven komen. 

De school is voor alle kinderen om 14.30 uur en op 

woensdag om 12.15 uur uit. Ook de leerlingen van 

groep 5 mogen weer over de buitentrap naar binnen 

komen. 

 



 
 

 
 

Blijf daarna niet aan het schoolplein staan en laat 

oudere kinderen zoveel als mogelijk alleen naar 

school komen, in ieder geval het laatste stukje. 

 

 

Wanneer mogen kinderen niet 

naar school? 

Kinderen die hoesten of verkouden zijn mogen niet 

naar school. 

De kinderen in de groep 1 en 2 mogen wél naar school 

met een lichte verkoudheid.  

Heeft één van de andere gezinsleden koorts? Ook 

dan mag een kind uit uw gezin niet naar school. 

 

Mijn kind heeft hooikoorts en 

is in deze tijd altijd snotterig. 

 

Geef dit aan bij de leerkracht. 

Contact met ouders  Bij het brengen en het halen van u kind(eren) vragen 

wij u buiten het schoolplein te blijven. 

Beneden aan de trap staat altijd een leerkracht om 

de jongere kinderen op te vangen.  
 

De leerkracht van groep 1/2 heeft contact met 

ouders van nieuwe leerlingen over een “kijk” moment 

in de school. 

 

 

BSO: 

Medewerkers van de BSO komen niet in de school. De kinderen van alle groepen lopen 

zelfstandig binnendoor naar de BSO.  

 

Hygiëne 

Dragen leerkrachten of 

kinderen mondkapjes of 

handschoenen? 

 

Nee 

Is er op school extra aandacht 

voor handen wassen? 

Ja, in de klassen worden regelmatig handen gewassen 

en gebruiken we desinfecterende gel. 

 

Zijn er nog bijzonderheden 

omtrent eten en drinken? 

Wij vragen u een eten en drinken mee te geven in 

verpakkingen die, ook de jongere kinderen, zoveel als 

mogelijk zelf open kunnen maken. 

 

Wordt er extra schoon 

gemaakt? 

Ja, er blijft extra aandacht voor het schoonmaken 

van contactpunten zoals deurklinken, tafels, 

toiletten enz. 

 



 
 

 
 

 

Allerlei  

Ventilatiesysteem Op de Peppel hebben we een ventilatiesysteem in alle 

lokalen waarbij frisse lucht rechtstreeks van buiten 

naar binnen komt. 

Het systeem voldoet aan alle eisen. 

 

Gymlessen We gaan weer gebruik maken van de grote gymzaal 

voor de groepen 3 t/m 8. 

Verderop in deze brief leest u het gymrooster. 

 

Gaat de verrijkingsgroep 

door? 

We willen graag de verrijkingsgroep op de Bolderik 

in Hank door laten gaan. Juf Ilona neemt contact op 

met de desbetreffende ouders. 

 

Mag er weer getrakteerd 

worden op school?  

 

Ja, alle kinderen die in de zomervakantie jarig zijn 

geweest of die ná 24 augustus jarig zijn mogen weer 

trakteren.  

Om zo duidelijk mogelijk naar alle kinderen te zijn 

doen we géén inhaal-verjaardagen. 

Wij vragen u een kleine en liefst gezonde traktatie 

mee te geven. 

De kleuters vieren hun verjaardag echter nog zonder 

aanwezigheid van de ouders. 

 

Schoolreis Normaal gesproken gaan we in september op 

schoolreis met alle groepen. 

Dit schooljaar hebben we de schoolreis, hopelijk 

tijdelijk, opgeschort. 

 

Kennismakingsgesprekken, 

oudergesprekken en 

inloopmiddag 

In een latere brief zullen wij u informeren over de 

manier waarop we dit gaan organiseren. 

Spelen op het plein Er spelen weer groepen samen op het plein in de 

speelkwartieren. 

 

Hoofdluiscontrole Vanwege corona wordt de hoofdluiscontrole op 

school niet door ouders gedaan. Wij vragen u uw kind 

zelf goed te controleren op hoofdluis of neten. 

Wanneer u hoofdluis en/of neten constateert geef 

dit dan door aan de leerkracht. 

 

 

Misschien heeft u toch nog andere vragen of zijn we iets vergeten? 

U kunt deze altijd stellen natuurlijk. 



 
 

 
 

We benadrukken nog eens extra het afstand houden tussen u als ouders onderling. Zoek 

een rustig plekje in de omgeving van de school als u uw kind op komt halen. 
 

Een nieuwe groep 

Voor een goede sfeer is het erg belangrijk dat leerlingen elkaar zo goed mogelijk 

kennen. De komende twee weken gaan we in de groepen dan ook allerlei 

kennismakingsspelletjes doen om elkaar dan ook nog beter te leren kennen. 

Dit kan betekenen dat er regelmatig van plaats gewisseld wordt de eerste weken. 

In een volgende Peptalk zullen wij u verder informeren over de plannen voor het 

komende schooljaar. 

Wij wensen alle leerlingen én hun ouders een leerzaam en gezellig schooljaar 2020-2021 

toe!  

 

Toestemming gebruik foto’s en video’s 
In het kader van de wet op de privacy dienen wij alle ouders om toestemming te vragen 

voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon of dochter. In een vorig schooljaar 

heeft u hier een brief voor ingevuld. 

Is er iets veranderd? Laat het ons dan weten. Zo niet, blijven de afspraken zoals u ze 

hebt aangegeven van kracht.   

  

Info per groep 
Op de website is per groep informatie te vinden. Ook de kalender staat op de website. 

 
 

Gymrooster 

Op dinsdag en vrijdag worden de gymlessen 

gegeven. De lessen worden gegeven door juf 

Kendra Pennings. 

Hieronder het gymrooster. 

 

 

 

Dinsdag Groep Vrijdag Groep 

08.45 – 09.45 5 08.45 – 09.45 8 

09.45 – 10.45 4 09.45 – 10.45 6 

10.45 – 11.45 3 10.45 – 11.45 7 

 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 10 september zullen de schoolfoto’s worden gemaakt.  

Dit schooljaar is er geen fotomoment voor jongere of oudere broertjes en zusjes die 

niet op de Peppel zitten. 

 

 



 
 

 
 

 

Continurooster schooljaar 2020-2021 
Tussen 11.55 uur en 12.30 uur wordt er gegeten én nog even buiten gespeeld door de 

groepen 3 t/m 8. 

De kinderen in groep 1/2 nemen iets meer tijd om te eten. Zij spelen voor of ná het eten 

buiten. 

Om de leerkrachten ruimte te geven voor een korte pauze zijn er surveillanceroosters 

opgesteld en blijven we gebruik maken van de vakleerkracht gym en de vakleerkracht 

muziek.  

Natuurlijk zijn hier wel kosten aan verbonden. De vrijwillige bijdrage voor het 

overblijven is € 35,00 per leerling per schooljaar, nog minder dan 1 euro per week 

dus. U kunt dit bedrag overmaken naar onze TSO rekening: NL95 RABO 0137 5629 69 

t.n.v. TSO Stichting Uniek o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren). 

 

Omdat we met z’n allen in de klas lunchen maken we hier afspraken over: 

Wat zit er wel in onze lunchtrommel Wat zit er niet in onze lunchtrommel 

boterhammen of broodjes met beleg snoep 

een krentenbol of eierkoek drinken met prik 

fruit en/of groente koek 

drinken zonder prik  

een stukje kaas of worst  

 

Geef uw kind een gepaste hoeveelheid eten mee.  

Niet teveel, tenslotte is de school om 14.30 uur alweer uit. 

 

LIO stagiaire groep 1/2 

Mijn naam is Brenda van den Heuvel en ik ben 23 jaar oud. Op dit moment zit ik in het 

vierde jaar van de PABO op het Avans in Breda en volg ik het profiel voor het jonge 

kind. Het komende jaar zal ik mijn LIO-stage in groep 1 en 2 op 

de Peppel komen lopen.  In mijn derde jaar ben ik al actief 

geweest bij de Peppel voor de minor bewegingsonderwijs en 

heb ik een fijne stageperiode ervaren.   

 

Zelf ben ik woonachtig in Nieuwendijk samen met mijn vriend. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten. Zo voetbal ik 

bij de dames 1 van Altena en volg bootcamplessen. Verder lees 

ik graag een boek of ga ik eropuit met vrienden en familie.  

 
Ik kijk uit naar een gezellige en leerzaam jaar samen met alle 

kinderen en collega’s van de Peppel en heb veel zin in deze 

nieuwe uitdaging! 
 

 



 
 

 
 

 

LIO stagiaire groep 4 
Mijn naam is Jessica de Jong (36 jaar), woonachtig in 

Raamsdonksveer en moeder van drie lieve kinderen (8, 6 en 

3 jaar). Momenteel ben ik in mijn laatste jaar van de 

opleiding PABO aan de Avans Hogeschool in Breda. In deze 

hoedanigheid loop ik mijn eind stage bij juf Kim & juf 

Sandy in groep 4. Mijn vrije tijd besteed ik het liefst met 

mijn familie en vrienden, rijd ik motor, bak ik graag en hike 

ik graag. Als u meer van me wilt weten stel me gerust een 

vraag.  
 

 
 

 

  

 
 


