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Sponsorloop voor Kika 
Gisteren hebben alle kinderen gelopen voor Kika! 

Ondanks het feit dat we onverwacht uit moesten wijken 

naar de gymzaal vanwege het weer was het een 

superleuke ochtend! 

Iedereen heeft keigoed gelopen, dus we hebben vast veel 

geld opgehaald voor het goede doel. 

Wat was het fijn dat we weer ouders in de school hadden 

om ons te helpen en dat we publiek konden ontvangen op 

onze geïmproviseerde tribune! Bedankt voor de hulp en 

bedankt dat u er was om de kinderen aan te moedigen! 

Binnenkort zullen we bekend maken hoeveel geld we voor Kika opgehaald hebben. 

Omdat de rondjes voor de groepen 3 t/m 8 maar half zo groot waren als ze buiten 

zouden zijn, halveren we het aantal rondjes voor het sponsorbedrag. 

De kinderen kunnen het geld nu verzamelen en op school inleveren, graag voor volgende 

week donderdag. 

 

Een bericht vanuit de Oudervereniging 

Onderwerp : ouderbijdrage 2021-2022 

Beste ouders, 

De vrijwillige ouderbijdrage  voor het schooljaar 2021-

2022 is vastgesteld op € 42,50.  

Hiervan is €15,00 voor activiteiten op school zoals 

Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, sportdag en de laatste 

schooldag en €27,50 is voor het organiseren van een schoolreis. De schoolreis zal dit 

schooljaar plaatsvinden in het voorjaar. 

 

Wij vragen u vriendelijk om de vrijwillige ouderbijdrage van € 42,50 per kind over te 

maken op bankrekeningnummer NL97 RBRB 093 41 72 986 t.n.v. Oudervereniging De 

Peppel o.v.v. de naam en geboortedatum van uw kind(eren). 
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Voor kinderen die vanaf 1 april 2022 instromen bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage  

€ 10,00 (dit is exclusief de bijdrage voor het schoolreisje. Indien uw kind meegaat op 

schoolreisje komt hier het bedrag van € 27,50 bij) en voor kinderen die vanaf 1 juni 

2022 instromen vragen wij u nog €5,00 bij te dragen. 

 

Mocht het voor uw niet mogelijk zijn om de vrijwillige bijdrage in één keer te betalen, 

neem dan even contact op met de directeur van onze school,  

Cisca van der Pluijm 0416-391148. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Oudervereniging bs de Peppel. 

 

OV zoekt nieuwe leden 
Het bestuur van de oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden.  

De oudervereniging houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten in en 

rond de school, zoals de Kerstviering, Sinterklaas, carnaval, schoolreis e.d. Hiervoor 

werken wij samen met de teamleden van de school. 

Heeft u interesse? Stuur een mail naar ov@depeppel.nl  

 

Of wilt u meedoen met ons crea-team? 
Een aantal keer per schooljaar zijn er ouders in de avonduren creatief bezig op school 

om de hal en de gangen gezellig te versieren voor het nieuwe seizoen of het nieuwe 

thema. 

Kunt u af en toe een avondje vrij maken om mee te doen, stuur dan een berichtje naar 

info@depeppel.nl.  Naast het knutselen is het ook reuze gezellig! 

 

Kinderboekenweek 
Volgende week woensdag 6 oktober gaat de 

Kinderboekenweek van start. Dit jaar is het thema: 

Worden wat je wil! Op de Peppel zullen we de 

Kinderboekenweek openen middels een vossenjacht waarbij de kinderen op zoek gaan 

naar vossen die een beroep uitbeelden. Hierbij kunnen de kinderen een raadsel oplossen 

waarvoor een beloning te behalen valt. Ook krijgen we een schrijfster op bezoek. 

Maandag 11 oktober brengt Evelien van Dort een bezoek aan alle klassen van de Peppel. 

Evelien van Dort heeft ruim 80 kinderboeken geschreven en de Kinderboekenweek is 

voor haar de mooiste periode van het jaar! Vrijdag 15 oktober sluiten we de 

Kinderboekenweek af met een kinderboekenruilmarkt. Denkt u eraan uw zoon/dochter 
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een boek om te ruilen mee te geven? Naast deze feestelijke activiteiten vinden er in de 

klassen volop activiteiten plaats in het kader van leesbevordering. Lezen; één groot 

feest! 

Stage tweedejaars Pabo studenten 
In de onderbouw en middenbouw zijn inmiddels twee stagiaires met hun stage begonnen. 

In deze Peptalk stellen zij zichzelf graag aan u voor.  

 

Mijn naam is Daan Krooswijk en ik loop stage bij Juf Marleen en Juf 

Adrilene in groep 5. Ik ben 18 jaar en woon in Raamsdonksveer samen 

met mijn ouders, broertje, twee zusjes en onze honden Blitz en Abel. 

In mijn vrije tijd voetbal ik bij Right oh. Wat ik belangrijk vindt als 

leraar is: betrokkenheid, plezier, respect voor elkaar, eerlijkheid en 

succes ervaren. Ik heb er al een paar fijne stagedagen opzitten en 

kijk uit naar de stageweken en -periodes die volgen gaan. 

 
 

Ik ben Amy Haanskorf. Ik ben 20 jaar oud en kom uit 

Raamsdonksveer. Ik zit op Pabo Avans Hogeschool te Breda. Ik 

loop op maandag en dinsdag stage in groep 3 en op woensdag, 

donderdag en vrijdag in groep 1/2. Ik sport graag en in mijn vrije 

tijd doe ik het liefst leuke dingen met vrienden en vriendinnen. 

Ik ben een gezelschapsmens en in de winter help ik mee bij mijn 

carnavalsvereniging. Van kleins af aan wilde ik al graag juf 

worden, dus het is al een tijdje mijn droom om voor de klas te 

staan.  

 

Informatie vanuit de Dussenaar 
Wij zoeken een nieuw team vrijwilligers voor de knutselclub in de Dussenaar. Vanwege 

Corona en de tijd die doorging ondertussen, zijn onze knutsel-ouders niet meer van de 

partij. 

Het lijkt ons erg leuk als het dorpshuis van de Dussenaar ook door kinderen gebruikt 

blijft worden. De knutselclub kwam, eens per maand op woensdagmiddag, bij elkaar om 

mooie dingen te maken en gezellig bij elkaar te zijn. Het kleine team vrijwilligers krijgt 

de vrije hand: zelf bedenken wat er gemaakt kan worden, contact met de 

ouders/kinderen en een eigen kas om materiaal aan te schaffen wanneer nodig. 

Heb je interesse? Meld het even bij de beheerder Diana Reniers, dan kunnen we 

onderling afspreken wat handig en mogelijk is. We zoeken ongeveer 2 tot 4 vrijwilligers. 

Info en contact: dedussenaar@trema.org / 06 13371055 
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Samenzijn in dorpshuis de Dussenaar 

Na een lange periode van thuis zitten , contacten op afstand en presentjes aan de 

deuren, zijn we weer van start gegaan met enkele activiteiten in het dorpshuis de 

Dussenaar te Dussen. U bent welkom om eens te komen kennismaken en aan te sluiten bij 

een van de volgende activiteiten. 

We hebben een gezellig groep dames met het breien en haken, breiclub ’n steekje los 

komt elke maandag middag samen. In de avond is het darten. Op woensdag ochtend kunt 

u gezellig aan tafel aansluiten met Koffietijd, een praatje met een kopje koffie of thee 

en iets lekkers. 

Donderdagochtend is het tijd voor biljarten en in de middag komen de kaarten op tafel. 

Sluit u aan? Wees welkom. Meer informatie via de beheerder Diana Reniers 

welkom@dedussenaar.nl of 06-13371055 
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