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Coronamaatregelen 
Op school blijven we ons best doen om ons aan de coronamaatregelen te houden. 

Er komen zo weinig mogelijk volwassenen in de school, we blijven handen wassen, 

overwegen bij elke excursie of gastles of het veilig kan. 

Blijft u buiten ook letten op het afstand houden? 

En natuurlijk zijn we ook bezig met het organiseren van de decemberfeesten. 

Dit jaar zal het op een andere manier gaan, maar we proberen er natuurlijk iets leuks 

van te maken! Via Social Schools worden met de kinderen in groep 5 t/m 8 afspraken 

gemaakt over surprises. 

 

Soms een andere juf… 

Ook juffen op de Peppel worden natuurlijk weleens ziek of soms alleen verkouden. 

Gelukkig kunnen we nu vrij snel getest worden en hoeft de afwezigheid bij verkoudheid 

niet lang te duren. 

Tot nu toe is het ons steeds gelukt om alle groepen te voorzien van een leerkracht. 

Sommige leerkrachten werken hiervoor wat extra en soms is er nog een invaller 

beschikbaar. 

Om dit allemaal rond te krijgen kan het ook voorkomen dat er wat gewisseld wordt 

tussen leerkrachten én kan het voorkomen dat we een groep opdelen. 

Fijn dat alle collega’s zo hun steentje bijdragen! 

De gesprekken met ouders voeren we ook zoveel mogelijk digitaal of telefonisch. 

Voor sommige gesprekken wordt een uitzondering gemaakt 

Op deze manier doen we ons uiterste best om te voorkomen dat we groepen naar huis 

moeten sturen, uitsluiten kunnen we dit natuurlijk niet. 

 

In quarantaine na een coronabesmetting binnen het gezin 
Als één of meerdere mensen binnen uw gezin corona hebben gehad, dan gaat de 

quarantaineperiode van 10 dagen voor de overige gezinsleden in nadat de besmette 

persoon klachtenvrij is en dus weer naar buiten kan. 

Dit kan dus betekenen dat kinderen nog 10 dagen in quarantaine moeten blijven terwijl 

de besmette ouder alweer naar buiten en aan het werk mag. 

Op de eerste dag van afwezigheid maken we op school een huiswerkpakket in 

orde dat opgehaald kan worden.  
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Fruit mee naar school 
We zien steeds meer kinderen die iedere dag fruit mee 

naar school nemen in plaats van koek. Dat gaat prima! 

 

 

 

 

KWINK 
Tijdens de KWINK lessen houden de leerlingen uit alle 

groepen zich momenteel bezig met de onderwerpen 

‘conflicthantering’: opkomen voor elkaar en kiezen voor 

jezelf of de ander. 

Bij de lessen welke gaan over conflicthantering leren we de 

leerlingen hoe zij in staat zijn om op te komen voor anderen.  

 

Bij de lessen over ‘keuzes maken’ maken we onze leerlingen 

ervan bewust dat keuzes consequenties hebben voor 

zichzelf, de ander of de groep. Met de Kwink-slag Keuze-

check leren we onze leerlingen welke keuzeopties er zijn en 

wat een keuze betekent voor henzelf en voor de ander. 

Kinderen die in staat zijn de gevolgen af te wegen en 

vervolgens de juiste keuze te maken, dragen bij aan een 

goede en veilige sfeer in de groep.  
 

Close reading 
Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een 

tekst centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met de 

tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, 

redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar het hier 

om draait. Bij Close Reading werkt de leerkracht met een tekst of een prentenboek. 

Leerlingen lezen deze tekst of het prentenboek meerdere keren, verdeeld over 

verschillende lessen. De leraar stelt vragen over de tekst die leerlingen stimuleert om 

dieper in een tekst of prentenboek te duiken. 

Op de Peppel hebben de leerkrachten de afgelopen studiedag een cursus gevolgd op het 

gebied van Close Reading. Hier komt later in het jaar nog een vervolg op voor de 

leerkrachten. De komende tijd zullen we hiermee in de klas aan de slag gaan. 

Dit betekent dat we niet meer werken met Nieuwsbegrip. 
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Duurzaam omgaan met fruit- en groenteafval 
Vorig schooljaar zijn we, mede op initiatief vanuit de Leerlingenraad, gestart met het 

scheiden van plastic. Dit schooljaar gaan we nog een stapje verder en ook het fruit- en 

groentafval scheiden. Vandaar dat we op de Peppel sinds kort een wormenhotel hebben 

zodat onze leerlingen zelf aan de slag kunnen om van het fruitafval vruchtbare aarde te 

maken. Vorige week hebben de leerlingen van de Leerlingenraad hierover uitleg gegeven 

in de groepen. Er werden heel wat vragen gesteld vanuit de verschillende groepen. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen. 

 

Wat is een wormenhotel: Het is een hotel voor 

wormen, er is altijd eten, er zijn meerdere 

etages.  

 

Hoe ziet het wormenhotel eruit? Zoals u op de 

foto ziet is het een bak waarin wormen leven die 

groente- en fruitafval omzetten in een 

waardevolle bodemverbeteraar.  

 

Hoe werkt het? Per dag eten de wormen hun 

eigen lichaamsgewicht en zo slinkt het volume 

met 80%. Het duurt dus wel even voordat de bak 

vol zit.  

 

Wat kunnen we ermee? Wekelijks kan de 

vloeibare plantenvoeding 1: 10 gebruikt worden. 

Elke 4 maanden kunnen we onder uit de klep het 

eindproduct oogsten, het zwarte goud. 

Week van de mediawijsheid    

Vanaf 6 november start de week van de mediawijsheid weer. Hierin staat bewust 

omgaan met sociale media en hoe je je gedraagt op het web centraal. We willen de 

leerlingen vooral aanleren dat dit niet anders is dan in het dagelijks leven. We hopen dat 

de leerlingen leren om de werkwijze vanuit KWINK hierin ook toe te passen. We hebben 

het de afgelopen weken bij KWINK ook gehad over keuzes maken die goed zijn voor 

jezelf en de groep. Bij de week van de mediawijsheid gaat het over zelf keuzes maken 

over wat je online doet. De groepen 7 en 8 doen weer mee aan de Mediamasters. 
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Daarnaast zijn er in alle groepen lessen rondom mediawijsheid. Jullie zullen hier door de 

leerkrachten over op de hoogte worden gehouden.  

 

Wat is jouw digitale balans? 

Je hebt het #zelfindehand 

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: je bent er de hele dag druk 

mee. Je schakelt van ervaringen op het scherm naar de wereld om je heen, en weer terug. 

Alleen maar leuk? Of niet? 

Online media kunnen je helpen om het beste uit jezelf te halen. Health-apps en slimme 

horloges geven inzicht in je gezondheid. Je ontmoet mensen van over de hele wereld via 

sociale media en door online tutorials leer je een nieuwe hobby. 

Maar media kunnen ook veel van je vragen. De druk om altijd bereikbaar te zijn kan leiden 

tot stress en te veel smartphonegebruik kan zorgen voor weinig lichaamsbeweging of je 

krijgt lichamelijke klachten. Al helemaal nu je door de coronacrisis meer thuis zit en veel 

contact via een scherm verloopt. Ook de stroom aan berichten rondom COVID-19 kan zorgen 

voor extra onrust. 

Om lichamelijk, mentaal en sociaal gezond te blijven is een goede balans nodig tussen on- en 

offline bezig zijn. Tijdens de Week van de Mediawijsheid kun je daarom jouw digitale balans 

testen en krijg je tips om met en zonder media het beste uit jezelf te halen. Dat is voor 

iedereen anders. Waar voel jíj je goed bij? Je hebt het zelf in de hand. 

Volg ons op Instagram voor nog meer tips en achtergrondverhalen. Liever deelnemen aan een 

online activiteit? Check wat er te doen is. #WvdM #zelfindehand 
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