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Kwink
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school leert op het gebied van sociale
en emotionele vaardigheden. Zoals in de vorige Peptalk vermeld stond gebruiken
wij daar de methode Kwink voor. Afgelopen weken hebben we lessen gegeven uit de
zogenaamde Gouden Weken. We noemen die periode Gouden Weken, omdat we daarin de
belangrijkste basis leggen voor een gezellige, sociaal veilige groep. De kinderen leren
elkaar (nog) beter kennen, begrijpen de regels en afspraken en kunnen zich daar ook aan
houden, komen voor elkaar op en leren op een positieve manier met elkaar communiceren.
Wilt u meer weten over het belang van sociaal-emotioneel leren? Hoe de Kwink-lessen in
elkaar steken? En wat u, als ouder, thuis kunt
doen aan de ontwikkeling van uw kind? Lees dan
het digitale magazine, speciaal voor ouders op
www.kwinkopschool.nl/oudermagazine. Kijk ook
op kwinkopschool.nl/kwinkmagazine voor een
artikel over hoe kinderen veerkrachtiger en
sterker kunnen worden van onrecht.

Kennismakingsgesprekken
Deze week zijn de meeste
kennismakingsgesprekken met de leerkrachten gevoerd.
Fijn dat we dit zo, op een veilige manier, konden doen.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Studiedag
Woensdag 30 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor de
leerkrachten.
Het onderwerp van deze studiedag is ‘Gedrag’.

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer vindt u op, www.depeppel.nl

LeerlingenRaad
Binnenkort komt de LeerlingenRaad van de Peppel weer bijeen. In de LeerlingenRaad
zitten twee afgevaardigden van groep 6 t/m 8. Zij vergaderen ongeveer 8 keer per jaar
onder schooltijd en worden op diverse onderwerpen om advies gevraagd. Ook dragen zij
zelf onderwerpen aan. De leerlingen welke nu groep 7 en 8 vertegenwoordigen mogen de
periode nog verlengen (vanwege de corona en schoolsluiting vorig schooljaar is de Raad
maar een enkele keer bij elkaar gekomen). In groep 6 hebben de leerlingen zich
inmiddels kiesbaar kunnen stellen en worden de stemmen geteld.

Mad Science
Woensdag 23 september geeft Mad Science een promoshow op de Peppel. Mad Science geeft een wetenschap &
techniek cursus op de Peppel, waar de leerlingen van groep
3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. De kinderen gaan
tijdens de cursus aan de slag met experimenten,
activiteiten en demonstraties.

Verkeerssituatie rondom de school
In de vorige Peptalk vroegen wij u in de parkeervakken te parkeren en niet op de stoep.
Misschien is het een tip dit ook met de brengende en halende opa’s en oma’s te
bespreken?

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer vindt u op, www.depeppel.nl

