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ALGEMEEN 

De schoolregels 

   
 
Vorige week zijn de canvas-schilderijen met daarop de schoolregels van de Peppel 

onthuld. Dit werd gedaan door Sara (gr 3), Bo & Lente (beide gr 7). Zij hebben de 

tekening bij de desbetreffende schoolregel ontworpen. Erg handig, want op deze manier 

kan iedereen ook aan de tekeningetjes zien wat onze schoolregels zijn. 

 

Kinderpostzegelactie 2019 
Gisteren is de Kinderpostzegelactie 2019 van start gegaan. De 

leerlingen van groep 7 en 8 zetten zich in voor kinderen die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit jaar heeft de 

Kinderpostzegelactie als thema ´Dichtbij ieder kind, samen in 

actie voor dakloze kinderen´. Wij wensen de leerlingen veel 

succes toe met de verkoop van de kinderpostzegels! 
 
Schoolfoto’s 
Vandaag worden de schoolfoto’s gemaakt. Binnenkort ontvangen alle kinderen een kaart 

met daarop een code om in te loggen bij Nieuwe schoolfoto’s. Via internet kunt u dan de 

foto’s bestellen. 
 
Kennismakingsgesprekken 
Volgende week zijn de kennismakingsgesprekken tussen ouders een leerkrachten. 

https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie/
https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie/
https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie/
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Heeft u al een gesprek ingepland via Social Schools? Lukt het niet,  neem dan even 

contact op met de leerkracht. 

 

Kinderboekenweek 
 

Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek 2019. Met het 

thema Reis mee gaat de Kinderboekenweek over voertuigen. De 

leerkrachten gaan de Kinderboekenweek op een feestelijke manier 

openen. Donderdag 10 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. 

De groepen laten tijdens de afsluiting zien wat er allemaal gedaan 

is in de groepen aan het thema Reis mee. 

 
 

Verlof Juf Sandy 
Juf Sandy verwacht eind januari haar tweede kindje en gaat eerder dan gebruikelijk 

met verlof. Vrijdag 27 september is voorlopig haar laatste werkdag. Waarschijnlijk zien 

we juf Sandy voor de bevalling nog regelmatig terug op de Peppel, maar haar taak als 

leerkracht in groep 4 wordt vanaf 3 oktober tot het einde van het schooljaar 

overgenomen door juf Pam Verwoolde. Juf Pam komt vandaag alvast een kijkje nemen. 

 

Pleinplakker 
Dankzij het ingezamelde geld van de voorgaande flessenacties, zal er 

binnenkort een mooie pleinplakker geplaatst gaan worden op het plein 

bovenaan de grote trap. We zijn benieuwd! 

 

Klassenouders schooljaar 2019-2020:  
Vanuit het bestuur van de Oudervereniging wordt steeds één bestuurslid aan een 
bepaalde groep gekoppeld om te helpen bij allerlei activiteiten. 
Hieronder ziet de klassenouders van dit schooljaar. 
Groep 1/2         Nicole (moeder van Antoinetta) 

Groep 3            Dolly (moeder van Kate en Tess) 

Groep 4            Janneke (moeder van Rens) 

Groep 5            Saskia (moeder van Dilan) 

Groep 6            Bonnie (moeder van Liam) 

Groep 7    Jolanda (moeder van Mels) 

Groep 8    Ewa (moeder van Iwan) 

 

Een oude bekende op de Peppel 
Voor sommigen van u inderdaad een oude bekende…juf Marjoleine Koyen is op dit 

moment regelmatig te zien op de Peppel. 

Ze helpt juf Yvonne in de groeiende kleuterklas. 

Veel plezier op de Peppel, juf Marjoleine! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRs_Dz2OzdAhWHJVAKHcHQCZQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kbhz.nl%2Fdebleek%2Fklassenouders%2F&psig=AOvVaw1C90ZVcRX2pgOS8Jhx1Zzg&ust=1538739346344227
https://meestermokka.nl/product-categorie/scholen/kinderboekenweek-2019/kinderboekenweek2019materialen/
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Nieuwe t-shirts 
Onze Peppel t-shirts zijn ver versleten en we hebben er niet 

genoeg voor alle kinderen. 

Samen met de Oudervereniging zijn we druk bezig met het 

organiseren van nieuwe shirts. Gelukkig hebben zich twee 

sponsoren aangemeld. De Regiobank en de Spar! 
Alvast hartelijk bedankt! 

 

 

Fietscontrole 

We genieten nog van de nazomer, maar de  

verkeerscommissie is toch al wel bezig met de herfst. De 

dagen die korter gaan worden en daarom ook het belang van 

zichtbaarheid in het verkeer bij donker/ grauw herfstweer.  
Daarom is er woensdag 9 oktober een 

fietsverlichtingscontrole voor groep 5 t/m 8. Het is de 

bedoeling dat alle kinderen van deze groepen hun fiets mee 

naar school  nemen.  

De verkeersouders en meneer Kees controleren aan de hand van de verlichtingseisen 

vanuit VVN of de fiets van uw kind veilig is betreft verlichting. 

Wij kiezen ervoor om de controle vanaf groep 5 plaats te laten vinden, omdat op de 

meeste kleinere kinderfietsen nog niet voldaan wordt aan de verlichtingseisen. Dit 

simpel omdat ze er vanuit gaan dat deze ‘kleintjes’ nog niet in het donker fietsen. Mocht 

uw kind dit wel doen, dan is het raadzaam om zelf goed naar de verlichting te kijken.  

In de bijlage nog een brief over zichtbaarheid bij donker/ slecht weer.  
 

De stagiaires van de Peppel stellen zich aan u voor 
 

Mijn naam is Moïse Eijkhout, ik ben derdejaars Pabo student en ik 

loop momenteel stage op De Peppel. Je zult mij op maandag, dinsdag 

en woensdag tegen kunnen komen in groep 8 bij juf Naomi. Voor vele 

zal ik een bekend gezicht hebben; ik woon namelijk zelf ook in 

Dussen en heb een aantal jaar bij de friettent gewerkt.  

Ik heb erg veel zin in mijn stage en ben er zeker van dat dit een 

leerzame periode voor mij word! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYmt6hwqHeAhUHy6QKHaSoDYIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.westervoortplaza.nl%2F2016%2F01%2F19%2Fverlichtingscampagne-ik-val-op%2F&psig=AOvVaw1Auutnpl-A_Ft9x9FA5MZg&ust=1540554325648703
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Ik ben Jasper van ’t Verlaat en 21 jaar oud. Op de dinsdag kom ik dit schooljaar stage 

lopen en dit breidt zich uit naar uiteindelijk 4 weken blokstage. Ik 

start deze periode in groep 5. Ik woon in Werkendam met mijn 

ouders, broertje en zusje. Afgelopen juni heb ik mijn diploma behaald 

voor de versnelde opleiding onderwijsassistent (MBO niveau 4) en 

eind augustus ben ik begonnen met de Pabo in Breda. Ik heb er zin in 

en ik hoop dit schooljaar veel te kunnen leren. 

 

Mijn naam is Destiny de Vries. Ik ben 17 jaar en kom uit Dussen. Ik 

zit in het eerste jaar van de Pabo op Avans Hogeschool. Ik start 

mijn stage in groep 1/2. Ik heb gekozen voor de Pabo omdat ik graag 

met kinderen werk en omdat ik  de vakken die je geeft op de 

basisschool erg leuk vind. Ik heb er erg veel zin in!! 

 

 

Ik ben Brenda en het komende half jaar kom ik stage lopen op de 

Peppel voor mijn minor bewegingsonderwijs. Ik zit in het derde jaar 

van de PABO op het Avans in Breda en ben ik 22 jaar oud. Zelf ben 

ik woonachtig in Nieuwendijk en vind ik het leuk om in mijn vrije tijd 

ook actief te sporten. Ik kijk uit naar een gezellige en sportieve 

periode samen  met alle kinderen en heb er heel veel zin in.  

Tot in de gymzaal! 

 

 

 

 

 


