ALGEMEEN

Nieuwe t-shirts!
Ze zijn binnen! Nieuwe t-shirts voor alle
kinderen op de Peppel. Appeltjesgroen
van kleur en van een mooie kwaliteit!
De aanschaf van de t-shirts zijn mede
mogelijk gemaakt door de Regiobank en
door de Spar. Heel erg bedankt hiervoor!

Kwink
Kwam uw kind thuis met verhalen over
Condor en Kalkoen? Of over ‘op tijd offline’? Dat zou kunnen! Wij hebben in alle groepen
namelijk geëxperimenteerd met de methode Kwink en hebben nu besloten deze methode
in te gaan zetten op de Peppel. U zult hier dus binnenkort meer van horen via Social
Schools of via de Peptalk.
Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen over omgaan met elkaar. We
oefenen sociaal-emotionele vaardigheden. Een veilige groep is het allerbelangrijkst! Een
groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet
voorkomt. Ook mediawijsheid en burgerschap komen hierin aan bod.
Dit schooljaar nog gaan wij Kwink een plaats geven binnen ons onderwijs.
Het werken met deze nieuwe methode komt mede voort uit één van de verbeterpunten
uit de uitslag van de oudertevredenheidpeiling.

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

Olivia is geboren!
Op 1 februari heeft juf Sandy een prachtige
dochter gekregen.
Haar naam is Olivia!
Wij wensen juf Sandy en haar gezin heel veel geluk!

Vastenactie 2020 op de Peppel
Natuurlijk doen we ook dit jaar weer mee aan de
Vastenactie.
In 2020 is het Vastenactiethema 'Werken aan je
toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat
kinderen niet alleen naar de
basisschool kunnen, maar ook
een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot
hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen
verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met
Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil,
omdat hij leraar wil worden.
De scholentour van Vastenactie komt dit jaar ook een bezoek
brengen aan onze school. Dinsdag 24 maart krijgen wij een
optreden vanuit de Vastenactie. In aanloop hierna zullen wij
filmpjes bekijken, waaronder het filmpje van Dennis uit Zambia.
Alle kinderen krijgen maandag 2 maart, een kluskaart mee naar
huis. Aan deze kluskaart zit een envelop. Het is de bedoeling dat
ze de envelop vullen door klusjes te gaan doen. Vrijdag 3 april
willen we alle kluskaarten graag terug hebben, eerder mag ook.
Met de inhoud van de enveloppen mogen de kinderen een grote
glazen pot vullen. We houden het bedrag bij en dit schrijven we
op de pot. Zo kunnen de kinderen het geldbedrag zien groeien. De
inhoud van deze glazen pot wordt tijdens de paasviering op
vrijdag 10 april overhandigd aan pastor Kees Waas.
In de bijlage sturen we u een uitleg over Pasen en vasten.

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

LeerlingenRaad
Vorige week vond de tweede bijeenkomst van
de LeerlingenRaad plaats. In deze bijeenkomst
heeft de LeerlingenRaad het plan rondom
afvalscheiding verder uitgewerkt. Elke klas
heeft nu een aparte afvalbak waarin het plastic
verzameld kan worden. Ook heeft de
LeerlingenRaad aan elke klas een kort bezoek
gebracht en uitleg gegeven over hetgeen
waarvoor zij staan. Op de leerpleinen bevinden
zich inmiddels ideeënboxen waarin leerlingen
te bespreken punten in kunnen leveren. De
volgende bijeenkomst van de LeerlingenRaad
vindt plaats op dinsdag 17 maart.

Oorkonde handwerktechniek
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen
van groep 7 vanuit de breioma’s een
oorkonde handwerktechniek ontvangen.
De leerlingen hebben afgelopen periode
aan haakwerkjes en pompoms gewerkt
welke inmiddels aan elkaar zijn gezet tot
één mooi omhulsel voor het
carnavalsmonument. Aanstaande vrijdag
zal dit om 8.30 uur door prins Carnaval
onthuld worden.
De brei-oma’s zijn ook in het zonnetje gezet. Iedere brei-oma ontving een prachtig
aandenken namens de leerlingen.

Verkeer
Maandag 16 maart fietscontrole groep 7
Veilig verkeer Nederland gaat maandag 16 maart de fietsen controleren van de kinderen
van groep 7. Om deel te nemen aan het verkeersexamen moeten de kinderen een goed
gekeurde fiets hebben. Daarom worden alle kinderen van groep 7 deze dag op de fiets
verwacht. Ze moeten de fiets meenemen, waarmee zij donderdag 2 april het
praktijkexamen fietsen. Via de website kun je zien waaraan een goed gekeurde fiets
moet voldoen: https://vvn.nl/fietscheck
Hulpouders gezocht voor woensdag 2 april
Groep 1 t/m 3 gaat deze ochtend aan de slag met het oversteekdiploma en rondje
Dussen. We zijn op zoek naar een aantal hulpouders. Voor groep 1/2 van 8:30 uur tot
ongeveer 9:30 uur. Voor groep 3 van 9:30 uur tot ongeveer 11:15 uur. Opgeven kan via
het agendapunt van social schools of via juf Marleen: mkemerink@depeppel.nl

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

Hulpouders gezocht voor donderdag 2 april
Groep 7 heeft deze ochtend theoretisch verkeersexamen en in de middag het praktijk
gedeelte. Voor de controleposten zijn we op zoek naar hulpouders/ opa’s/oma’s die het
leuk vinden om langs de route te staan en de leerlingen te beoordelen op hun
verkeersvaardigheden. Dit zal van 12:00 uur tot 14:30 uur zijn. Opgeven kan via het
agendapunt op social schools of via juf Marleen: mkemerink@depeppel.nl

Carnaval
Morgen vieren we Carnaval op school.
Om 13.00 uur is de school voor alle groepen
uit en begint de carnavalsvakantie. De
kinderen mogen rolletjes serpentines
meenemen. Spuitbussen en confetti
gebruiken we deze ochtend niet. Om de
ochtend voor iedereen leuk te houden, laten
we de speelgoedwapens en griezelige
maskers thuis. Fijne vakantie!

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

