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Eindcito groep 8 
Vorige week ontvingen de kinderen in groep 8 de uitslag van de eindcito. 

Supertrots zijn wij op dit mooie resultaat! 

Het behaalde groepsgemiddelde is 539,2 !!! 
Het landelijk gemiddelde is 534,5 dus daar zitten we 

ruim boven. 

Heel goed gedaan! 

 

Social Schools 
Intussen zijn we allemaal gewend aan het sturen en ontvangen van berichten via 

Social Schools. 

Gemakkelijk om even contact te hebben en vooral in deze tijd goed om u via foto’s op de 

hoogte te houden van allerlei activiteiten. 

Nog even een reminder…. 

Weet u al ruim van tevoren dat uw kind die dag niet of later komt vanwege bv. een 

doktersbezoek? Dat kan prima via een bericht in Social Schools. 

Is uw kind ziek of in de ochtend onverwacht afwezig? Bel dan altijd even naar school. 

Wilt u iets delen met de leerkracht? Stuur dan ook gerust in de 

avond een bericht. 

De leerkracht zal de volgende werkdag dan op uw bericht reageren. 

Mocht er echt een dringende situatie zijn, dan kunt u altijd bellen 

met juf Cisca. Het nummer staat op de website. 

 

 

Een bericht vanuit de Oudervereniging. 
In het begin van het schooljaar hebben we u een aangepaste vrijwillige ouderbijdrage 

van 15 euro gevraagd. Dit aangepaste bedrag was vanwege een bijzonder jaar met 

coronamaatregelen. 

Natuurlijk zijn er wel een aantal activiteiten geweest waaraan de OV een bijdrage heeft 

geleverd zoals Sinterklaas, Pasen, sportdag en en straks de laatste schooldag en het 

schoolkamp voor groep 8. 
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Wellicht is de betaling van de ouderbijdrage aan uw aandacht ontsnapt en wij hebben u 

ook nog niet eerder een herinnering gestuurd. 

Wilt u alsnog de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar voldoen dan kunt u 15 euro 

overmaken naar NL97 RBRB 093 41 72 986 t.n.v. Oudervereniging De Peppel o.v.v. de 

naam en groep van uw kind(eren). Voor vragen kunt u altijd een mailtje sturen naar de 

penningmeester/voorzitter van de OV: nicolekuntzel@gmail.com 

We hopen het volgende schooljaar weer alle activiteiten te organiseren. 

In het begin van het nieuwe schooljaar zullen we hierover meer informatie sturen. 

 

Hoofdluis 
Vanwege de coronamaatregelen zijn er nog steeds geen kriebelmoeders actief om te 

controleren op hoofdluis. Denkt u eraan zelf regelmatig te controleren? 

Mochten wij een melding krijgen van een hoofdluisbesmetting sturen we de 

desbetreffende groep een bericht via Social Schools. 

 

Bericht vanuit de MR  
Vanuit de ouders zijn geen nieuwe aanmeldingen gekomen om zitting te nemen in de MR. 

Dat betekent dat Annella Groeneveld en Mary Bisschop de ouders blijven 

vertegenwoordigen. 

Vanuit het team blijven juf Kim en juf Laura zitting nemen in de MR. 
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