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Jaarplan: 
In ons jaarplan beschrijven wij een aantal doelen waar we het komende schooljaar in het 

bijzonder aan willen werken. 

Hier, in het kort, de hoofdpunten: 

1. Rekenonderwijs 

   In het schooljaar 2021-2022 gaan we starten met een nieuwe rekenmethode. 

   Dit schooljaar gaan we onderzoeken welke methodes er zijn en welke het best bij ons  

   past. Uiteindelijk maken we een keuze. 

   Dit schooljaar blijven extra aandacht schenken aan het automatiseren en aan het  

   handelend rekenen 

2. Lezen 

   Op de Peppel zijn we dit schooljaar gestart met een nieuwe versie van de  

    leesmethode Estafette. Dit is een methode waarin technische lezen én begrijpend  

    lezen geïntegreerd zijn. 

    Daarnaast gaan we ons verdiepen in Close reading. Close reading is een verdiepende               

    manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een tekst centraal  

    staat.  

    De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst.     

    Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, samenwerken, redeneren,  

    discussiëren, en reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar het hier om  

    draait. 

3. Methode Kwink 

    Kwink is een methode om te werken aan sociaal-emotioneel leren en aan burgerschap. 

    Vorig schooljaar zijn we al met een introductie gestart. Dit schooljaar werken we in  

    alle groepen met Kwink. 

    Via  de Peptalk en via Social Schools houden wij u op de hoogte van de thema’s  

    waaraan gewerkt wordt. 

4. ICT 

    Hoe gaan we verder met alle ICT-ontwikkelingen? Welke vakken blijven we op papier  

    verwerken en welke vakken doen we digitaal? Ook hier gaan we dit schooljaar eens  

    goed naar kijken. Aan het einde van het schooljaar hebben we een plan voor   

    opgesteld. 
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Kennismakingsgesprekken 
In de week van 14 september zullen de kennismakingsgesprekken plaats gaan vinden. 

Vanaf maandag 7 september kunt u zich hiervoor inschrijven via Social Schools. 

Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u de 

leerkrachten informeren over uw kind. Daarnaast kunnen we verwachtingen naar elkaar 

toe uitspreken. Over de resultaten spreken we elkaar later dit schooljaar, hiervoor is 

het nu nog te vroeg. 

Om de gesprekken op een veilige manier te laten verlopen zullen we gebruik maken van 

de hoofdingang voor de groepen 1 t/m 5 en de zij-ingang voor de groepen 6 t/m 8. 

Er zal een tafel met stoelen bij de deur worden gezet. Wij vragen u om bij binnenkomst 

uw handen te desinfecteren. Na afloop van het gesprek gaat u door dezelfde deur terug 

naar buiten. Wanneer u last heeft van verkoudheidsverschijnselen verzoeken wij u dit 

tijdig te laten weten. Het gesprek op school kan dan helaas niet doorgaan. Wij zullen dan 

een afspraak met u maken om te video(bellen). 

Om de doorstroom zo optimaal mogelijk te houden vragen wij u om rekening te houden 

met de geplande tijd van 10 minuten per gesprek, wij zullen dat ook doen. Wij willen 

voorkomen dat er buiten de deur ouders in een wachtrij komen te staan. Wanneer er 

zaken zijn die meer tijd vergen plant u een nieuwe afspraak met de leerkracht. 

Wij kijken er naar uit om u weer bij ons op school te mogen ontvangen voor het 

oudergesprek, op gepaste afstand. 

 

Herinnering fruitdagen 
Weet u het nog? Op dinsdag en donderdag eten we in de kleine pauze 

alleen fruit. Ná de herfstvakantie starten we met het dagelijkse eten van 

fruit in de kleine pauze. Hierover later meer. 

Koeltasje 
Vorige schooljaar hebben alle kinderen een koeltasje gekregen 

voor de start van het continurooster. Als het tasje versleten is 

kunt u op school een nieuw tasje kopen tegen kostprijs: € 3,50. 

 

 

Schoolfotograaf: 
Op donderdag 10 september komt de schoolfotograaf. Broertjes en zusjes die op de 

Peppel zitten gaan ook samen op de foto. 
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Verkeer: 

In de bijlage een folder over het veilig komen en gaan naar de Dussenaar. Wilt u 

bij het brengen en halen van de kinderen de auto in een parkeervak zetten en 

niet langs de stoep parkeren, dit voor de veiligheid van u en de kinderen.  

 

http://www.depeppel.nl/

