
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022  Nr. 1        donderdag 2 sept.2021 

 

Weer naar school! 

De vakantie is bijna voorbij, maandag starten de 

scholen weer! In deze Peptalk alvast informatie 

over het nieuwe schooljaar. 

Wij wensen alle leerlingen én hun ouders een 

leerzaam en gezellig schooljaar 2021-2022 toe! 

 

 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep, Kwink 

Zoals u al in eerdere Peptalks heeft kunnen lezen, werken wij met Kwink.  Kwink is een 

methode voor sociaal emotioneel leren. 

Ook dit schooljaar gaan wij weer aan de slag met deze methode.  
 

Basistechnieken 

In de methode krijgen de kinderen basistechnieken aangeleerd. Deze technieken worden 

“kwinkslagen” genoemd. De kwinkslagen komen op meerdere momenten per jaar aan bod. 

Hieronder kunt u zien welke kwinkslagen er dit schooljaar aan bod komen. 

 

De gouden weken 

De start van het schooljaar is een belangrijk moment voor een groep. Daarom worden 

deze weken ook wel de gouden weken genoemd. De eerst weken gaan we in alle groepen 



 
 

 
 

veel activiteiten doen die bijdragen aan de groepsvorming en nemen we de tijd om elkaar 

goed te leren kennen. 

Kwink voor thuis  

Sociaal-emotioneel leren vindt overal plaats. Op school, op de club, buiten op straat en… 

thuis. In al die verschillende situaties moeten kinderen een beroep doen op hun sociale 

vaardigheden. U kunt er dus ook thuis bewust mee aan de slag gaan. Wilt u wat meer 

achtergrondinformatie over sociaal-emotioneel leren?  

Lees dan de achtergrondartikelen in het speciale Kwink Oudermagazine. 

www.kwinkopschool.nl/ouders 

 

Coronamaatregelen en wat nemen we mee uit de afgelopen periode 
Gelukkig gaat het nog steeds de goede kant op! 

Een aantal zaken uit de coronaperiode houden we ook in de toekomst vast en een aantal 

zaken kunnen weer zoals vanouds: 

*Soms moet een leerling tussentijds opgehaald worden voor bv. een doktersbezoek. 

U kunt dan aanbellen bij de voordeur en degene die u ontvangt zal uw kind ophalen uit 

de groep en naar de voordeur brengen. Onze ervaring is dat dit zorgt voor meer rust in 

de groep. 

*De deuren gaan om 8.20 uur open. 

*De kinderen worden onderaan de trap of bij de bovenbouwdeur welkom geheten  

 door een leerkracht van de Peppel en gaan meteen naar binnen.  

 Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht dan kan dit via een bericht in Social Schools 

 of de medewerker onderaan de trap geeft het door. 

 Wilt een kijkje in de klas nemen? Uit school is hier gelegenheid voor, na afspraak met  

 de leerkracht. Binnenkort hopen wij weer een inloopmoment te kunnen organiseren. 

*Oudergesprekken na afspraak kunnen weer “live”. 

*We zullen u weer af en toe vragen om kinderen te vervoeren voor een excursie. 

*Mochten zich toch besmettingen voordoen dan kan het nog steeds zo zijn dat een  

  groep in quarantaine moet. 

Op 19 september verwachten wij weer een nieuw protocol. 

 

Babynieuws! 
In de zomervakantie zijn er maar liefst 2 baby’s geboren. 

Juf Leonie en Juf Inge hebben allebei een baby gekregen! 

Twee prachtige meisjes! 

De dochter van juf Leonie en haar man Ruud heet Floor en de baby van juf Inge en haar 

man Jan heet Eef. 

 

http://www.kwinkopschool.nl/ouders
http://www.kwinkopschool.nl/ouders
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Kika 
Onze school gaat een sponsorloop organiseren op 

woensdagochtend 29 september om geld in te zamelen voor 

de Stichting Kinderen Kankervrij (Kika). We hebben 

natuurlijk ook hulp nodig op deze ochtend. Wilt u ons 

helpen,  stuur dan uiterlijk 24 september een mail naar 

Dorien via dorien.kaasjager@gmail.com Zij coördineert deze 

sponsorloop. Laten we er samen voor zorgen om er een 

onvergetelijk event van te maken! Tijdens de eerste 

schoolweek volgt hierover meer informatie. 

Met sportieve groet, 

Namens basisschool de Peppel en Dorien 

 

Kennismakingsgesprekken 
In de derde schoolweek vinden de kennismakingsgesprekken plaats. 

Volgende week ontvangt u hier meer informatie over via Social Schools. 

 

Digitaal werken met oortjes 
Tijdens een aantal vakken wordt er in de groep digitaal gewerkt. 

De kinderen in groep 1 t/m 4 werken met een koptelefoontje. 

In de hogere groepen mogen de kinderen van thuis oortjes meenemen. 

 

Toestemming gebruik foto’s en video’s 
In het kader van de wet op de privacy dienen wij alle ouders om toestemming te vragen 

voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon of dochter. In een vorig schooljaar 

heeft u hier een brief voor ingevuld. Is er iets veranderd? Laat het ons dan weten. Zo 

niet, blijven de afspraken zoals u ze hebt aangegeven van kracht.   

mailto:dorien.kaasjager@gmail.com


 
 

 
 

Info per groep 

Op de website onder kopje “praktisch” is per groep informatie te vinden. 
 

Traktatie 
Op de Peppel is het de gewoonte dat kinderen trakteren met hun verjaardag. 

Een leuke traditie die we graag in stand houden. We zien echter dat de traktaties 

steeds groter worden. Soms zitten er zelfs cadeautjes bij. Ons advies is een kleine, 

liefst gezonde traktatie en een cadeautje erbij hoeft echt niet. 

 

Gymrooster 
Dit schooljaar krijgen de groepen  3 t/m 8 op dinsdag gym van 

sportcoach: juf Kendra. De leerlingen moeten op deze dag dus 

hun gymkleding en gymschoenen bij zich hebben.  

Op maandag krijgen de groepen 1 en 2 een extra gymles van 

Juf Kendra. Zij kunnen tijdens deze les hun gymschoenen 

dragen die al op school aanwezig zijn.  

 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 16 september komt de schoolfotograaf al onze 

leerlingen op de foto zetten. Er wordt gebruik gemaakt van een 

witte achtergrond. Handig om rekening mee te houden met de 

kleur van de kleding.  Broertjes en zusjes die op de Peppel zitten 

gaan ook samen onder schooltijd op de foto. 

Vanwege coronamaatregelen kunnen er geen foto’s gemaakt worden 

met jongere of oudere broertjes /of zusjes die nog niet, of niet 

meer op de Peppel zitten. 

 

Continurooster 
Zoals we al in een eerdere Peptalk schreven, vragen we vanaf dit schooljaar geen 

vrijwillige bijdrage meer voor het overblijven. 

Omdat we met z’n allen in de klas lunchen maken we hier afspraken over: 

Wat zit er wel in onze lunchtrommel Wat zit er niet in onze lunchtrommel 

boterhammen of broodjes met beleg snoep 

een krentenbol of eierkoek drinken met prik 

fruit en/of groente koek 

drinken zonder prik  

een stukje kaas of worst  

Geef uw kind een gepaste hoeveelheid eten mee.  

Niet teveel, tenslotte is de school om 14.30 uur alweer uit. 

 

Koeltasje 
Is het koeltasje van uw kind versleten? Op school kunt u een nieuw tasje kopen voor 

€3,50   

 


