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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is weer van
start gegaan! Het thema dit jaar: En
toen?
Ook op de Peppel gaan we terug in de
tijd. Zo zullen de groepen 1/2 & 3
terug gaan naar ‘Grootmoederstijd’, komen in groep 4 ‘de Middeleeuwen’ weer tot leven
en gaat groep 5 van alles te weten komen over ‘de Ontdekkingsreizigers.
In de bovenbouw groep 6 is het thema ‘Ga je mee, over zee?’ Groep 7 gaat terug in de
tijd van het ‘Oude Egypte’ en groep 8 gaat naar de zeventiende eeuw: de ‘Gouden Eeuw’.
Dinsdag 6 oktober komt auteur Frank Vester een bezoek aan de Peppel brengen. Frank
schrijft boeken voor elke leeftijdscategorie. Deze dag leest Frank voor uit eigen werk,
gaat het hebben over hoe een boek wordt gemaakt, een rijm etc.
Natuurlijk gaan we zelf ook volop lezen. We gaan onder andere klasdoorbrekend lezen,
ook wel maatjeslezen genoemd, waarbij een oudere leerling met een jongere leerling
leest. Tevens zal er in de klassen volop voorgelezen worden want in elke klas staat één
kerntitel van de Kinderboekenweek centraal. Volop leesplezier dus!

Ize geboren
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Juf Laura en haar man Danny hebben een prachtige
dochter gekregen.
Kijk maar eens naar deze foto. Een knappe zus voor
Daan!
Van harte gefeliciteerd!

Studiedag
Vrijdag 16 oktober zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een
studiedag voor de leerkrachten.
Een extra dagje herfstvakantie dus!

Sosijn
Vanuit Sosijn worden leerlingen van de Peppel (maximaal 5) uitgenodigd om op dinsdag
20 oktober (in de herfstvakantie) deel te nemen aan een spelactiviteit met enkele
kinderen van Sosijn. Er wordt een bijdrage van €2,50 per kind gevraagd. Wanneer uw
zoon/dochter dit leuk lijkt kun je je aanmelden bij pattysosijn@outlook.com
Leerlingen mogen dan afgezet worden bij de poort. Vanwege de coronamaatregelen
mogen ouders helaas niet mee naar binnen.

Even voorstellen; twee eerstejaars Pabo stagiaires
Hallo, mijn naam is Marit Schaap. Ik ben 16 jaar en woon in
Woudrichem. Ik zit in mijn eerste leerjaar op de Pabo in Breda
(Avans Hogeschool). Dit eerste half jaar loop ik stage in groep
6. Het tweede deel van het schooljaar ga ik stagelopen in de
onderbouw. Ik zit op voetbal en speel in de Dames 1 van
VV.Woudrichem. Ook doe ik aan Footgolf. Daarnaast werk ik
bij IJssalon Baks en de Boon’s. In mijn vrije tijd kun je me
vaak vinden met familie en/of vrienden. Ik heb erg veel zin in
de stage!
Hoi, mijn naam is Isa Hanegraaf. Ik ben 19 jaar en
kom uit Hank. Ik zit in mijn eerste leerjaar op de
Pabo in Breda (Avans Hogeschool). Dit eerste half
jaar loop ik stage in groep 3. Het tweede deel van
het schooljaar ga ik stagelopen in de bovenbouw.
Mijn hobby´s zijn zingen en dansen. Verder werk ik
als bijbaantje bij de Kurenpolder op de golfbaan en
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bij de Phoenix op feestjes en partijen. In mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden en
vriendinnen. Ik heb heel veel zin in de stage!

Voorstelling ‘De onontdekking van de zuidpool’.
In de Dussenaar speelt op woensdagmiddag 7 oktober de voorstelling ‘De onontdekking
van de zuidpool’. Het is een super grappige voorstelling met ook nog een informatief
stukje erin verwerkt.
Meer informatie over de voorstelling kunt u hier vinden:
https://www.bibliotheekaltena.nl/agenda/entoen2020/en-toen---voorstellingzuidpool.html
Natuurlijk kunnen kinderen uit Dussen ook in andere kernen aan activiteiten meedoen,
deze kun je allemaal hier
vinden https://www.bibliotheekaltena.nl/agenda/entoen2020.html

Knutselclub
Zit jij op de basisschool?
Kom ook naar de Knutselclub!
Woensdag 14 oktober / 11 november /
9 december
Tijdstip: van 14.00 tot 15.30 uur
Locatie: MFA De Dussenaar
(Wilhelminaplantsoen 1, Dussen)
Kosten: € 1,- per kind per keer incl.
drinken en iets lekkers
Vooraf aanmelden verplicht via knutselclubdussen@gmail.com
Wij zoeken tevens vrijwilligers die maandelijks of incidenteel willen helpen.

Sparen voor schoolbieb-boeken bij Bruna
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden
om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken
we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij
uw lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een
waardebon.
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• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!
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