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Versoepelingen corona 
Vanaf aanstaande vrijdag zijn er in Nederland flinke versoepelingen van de 

coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor de organisatie van 

het onderwijs.  

 

Ouders in de school 

Zoals we altijd al deden blijven we de kinderen verwelkomen onder aan de trap. 

Natuurlijk snappen we dat u graag eens een kijkje neemt in de school. Sommige ouders 

zijn nog amper binnen geweest sinds hun kind op school zit. 

Wilt u eens binnenlopen? Doe dat dan aan het einde van de dag. 

Bij de kleuters bent u als ouder ook weer welkom tijdens het vieren van de verjaardag 

van uw kind. De juf informeert u hierover. 

Komt u uw kind halen tijdens schooltijden voor bv. een bezoek aan de dokter? 

Wij vragen u dan bij de voordeur te wachten en uw kind zal gehaald worden. 

Op deze manier geeft dat minder verstoring van de lessen. 

 

Oudergesprekken 

De rapportgesprekken voor volgende week zijn al digitaal gepland en die gaan we dus ook 

digitaal voeren. 

Alle oudergesprekken die ná de carnavalsvakantie plaatsvinden kunnen weer fysiek. 

De ouders van de leerlingen in groep 8 hebben al afspraken gemaakt met de 

leerkrachten over de adviesgesprekken. 

 

Carnaval 

Het programma voor het vieren van Carnaval op school blijft zoals we al eerder 

gecommuniceerd hebben. 

 

Basisregels 

De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, 

hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en 

thuisblijven na een positieve test.  

 

Isolatie- en quarantaineadvies ingekort 

Het isolatieadvies na besmetting wordt ook per 18 februari ingekort van zeven naar vijf 

dagen. Dit kan de druk op het tekort aan leerkrachten ten gevolge van quarantaine 
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mogelijk enigszins verlichten. Ondanks dat zal dit de komende periode nog veel aandacht 

vragen. Met het hoge aantal besmettingen kan de uitval van leerkrachten ook hoog 

blijven.  

Op de Peppel hebben we de afgelopen weken veel te maken gehad met uitvallende 

leerkrachten dus hopelijk hebben we (voorlopig) het ergste gehad. 

  

Vanaf 25 februari vervalt dringend advies mondkapjes 

Naast de versoepelingen die deze week al ingaan geldt er vanaf 25 februari geen 

dringend advies meer voor het gebruik van mondkapjes in de school en geldt de 

anderhalve meter maatregel niet langer. Het blijft mogelijk voor leerkrachten en 

andere teamleden die zich willen beschermen om een mondkapje te dragen. 

  

Zelftesten blijven 

De zelftesten blijven beschikbaar voor het onderwijspersoneel en leerlingen in groep 6, 

7 en 8 van de basisschool en leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

 

Kleurrijke versiering 
De versiercommissie van de Peppel is weer actief geweest. Het ziet er kleurrijk uit! 

Bedankt hoor! 
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Zwemchallenge vanuit de gemeente Altena 
Zwemvaardigheid kan afnemen als je niet regelmatig blijft zwemmen. Tijdens een 

onderzoek is de zwemveiligheid gemeten door kinderen die al enige tijd in het bezit zijn 

van Zwemdiploma B opnieuw te toetsen op de vereiste vaardigheden. Het blijkt dat bijna 

de helft van de kinderen niet meer voldeed aan de eisen bij bepaalde onderdelen, zowel 

bij het zwemmen met kleding als in badkleding. De belangrijkste conclusie is dat je 

zwemmen moet blijven onderhouden om zwemveilig te zijn. Daarom is het belangrijk dat 

kinderen (én volwassenen) periodiek checken hoe zwemveilig ze nog zijn. Dit kan met de 

zwemchallenge! De gemeente Altena organiseert deze zwemchallenge voor de kinderen 

in groep 5 en 6. Vorig jaar hebben we op de Peppel ook al meegedaan met groep 6. 

Binnenkort ontvangen de ouders van de kinderen uit groep 5 en 6 meer informatie. 

 

Verkeersactiviteiten 

Komende periode staan er een aantal verkeersactiviteiten gepland. 

Week 11: is de week van de groene voetstappen 

We willen u vragen om de kinderen zo veel mogelijk lopend, op de fiets of step naar 

school toe te laten komen. Zo zorgen we voor het milieu en de verkeersveiligheid rondom 

de school. Helpt u de kinderen er ook aan herinneren, dat we op het schoolplein lopen 

met de fiets aan de hand. 

 

Maandag 14 maart wieltjesdag voor de hele school 

Alle kinderen mogen deze dag iets meenemen van wieltjes. Denk hierbij aan: skeelers, 

step, fietsje, wavebord, skatebord etc. Alle groepen krijgen een moment op het plein om 

lekker te spelen. De fietsen zetten we deze dag gewoon in de fietsenstalling, kleine 

materialen bewaren we boven, voor het groep 4 lokaal.  

 

Dinsdag 15 maart oversteekdiploma groep 1-2 

Deze ochtend leren de kinderen van groep 1-2 om buiten over te steken over het 

zebrapad. Ze krijgen daarna een diploma. Vindt u het leuk om deze ochtend te helpen, 

opgaven kan via de agenda van Social schools.  

Groep 4/5 gaan deze middag een rondje Dussen lopen. Hierbij gaan we letten op 

verkeersborden, verkeerssituaties en hoe we goed oversteken. Vindt u het leuk om deze 

middag te helpen, opgaven kan via de agenda van Social schools. 

 

Woensdag 16 maart rondje Dussen groep 3 

Deze ochtend gaat groep 3 in groepjes een rondje door Dussen lopen onder begeleiding 

van de verkeersouders Mardien en Bianca. Zij gaan de kinderen leren hoe je goed 

oversteekt en waar je op moet letten. Vindt u het leuk om deze ochtend te helpen, 

opgaven kan via de agenda van Social schools. 
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Maandag 28 maart Skate clinic groep 4 t/m 8 

Op maandag 28 maart wordt er door Skate away een skate clinic verzorgd. Op deze dag 

mogen de kinderen van groep 4 t/m 8 skeelers met bescherming meenemen. Als ze dit 

niet hebben dan wordt dit door Skate away verzorgd.  

 

Donderdag 31 maart theorie verkeersexamen groep 7 

Ze zijn in de lessen al aan het oefenen voor het verkeersexamen. U kunt ook thuis 

oefenen via de website: Oefenen | VVN Verkeersexamen  

Praktijk verkeersexamen groep 7 en 8 

Omdat vorig jaar het praktijk gedeelte niet door kon gaan, mogen nu ook de kinderen 

van groep 8 meedoen. Als de datum bekend is zullen we deze met u delen. Hiervoor 

hebben we ouders nodig voor het bemannen van de controleposten. U kunt zich tegen die 

tijd opgeven via de agenda van Social schools.  

 

Vakantie 
Vrijdagmiddag 25 februari om 14.30 uur begint de carnavalsvakantie. 

We zien elkaar terug op maandag 7 maart. 

Alvast fijne vakantie allemaal! 
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