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De week van de mediawijsheid – Kwink  

De week van de mediawijsheid (5 t/m 12 november) staat dit jaar in het teken van: 

Samen Sociaal Online. Ook op de Peppel hebben we hier aandacht aan besteed. We 

vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen leren omgaan met de verschillende sociale 

media. Vanuit Kwink zijn er in alle groepen lessen gegeven. Daarbij ging het om de 

volgende onderwerpen:  

Onderbouw: Ik ontdek dat ik keuzes kan maken bij het kijken naar filmpjes. 

Middenbouw: Ik denk na voordat ik reageer op berichten. 

Bovenbouw: Ik ontdek de effecten van onware berichtgeving en kan kritisch omgaan 

met (online-) informatie.  

 

Het kan heel zinvol zijn hier eens met uw kind over te praten. Voor meer informatie kun 

u kijken op https://www.mediawijsheid.nl/ouders/ 

 

Een klein feestje 
Op maandag 1 november, na een interessante studieochtend, hebben we met alle 

medewerkers van de Peppel het 40-jarig onderwijsjubileum bij Stichting Uniek van juf 

Cisca gevierd. Een cultureel, maar ook zeker heel gezellig uitje. 

Natuurlijk hoort bij zo’n feestje ook een traktatie voor de kinderen.  

Daarom hoeven de kinderen  op donderdag 18 november geen lunch/drinken mee te 

nemen naar school. 

 

Nieuwe boeken 
Tijdens het uitje zijn de juffen ook 

naar een leuke kinderboekenwinkel 

geweest en hebben voor iedere groep 

een paar mooie nieuwe boeken gekocht! 

We kunnen dus weer volop aan het 

lezen! 
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Passend Onderwijs 
Samenwerkingsverband Driegang organiseert een ouderavond over Passend Onderwijs.  

Op de website van de Peppel onder het kopje praktisch/info leest u meer informatie.  

Bericht vanuit de verkeerscommissie  

Op zondag 31 oktober is de wintertijd weer ingegaan. 

Het is belangrijk om op de fiets goed zichtbaar te zijn in het 

verkeer. Zeker nu de dagen korter zijn en er vaker in het 

donker gefietst moet worden, is licht aan op de fiets 

belangrijk. Controleer bij uw fietsen nog eens extra of de verlichting het doet. Er zijn 

in verschillende winkels losse lampjes te koop, die op de fiets bevestigt kunnen worden.  

Maandag krijgen de kinderen een kaartje mee, waarmee u naar de lokale fietsmaker kan 

gaan om de verlichting van de fiets, gratis te laten controleren en vervangen als dit 

nodig is.   

En zorgt u er samen voor dat auto’s veilig geparkeerd worden tijdens de haal- en breng 

momenten van de kinderen, ook als het regent 😉  
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