Maandag 6 juli 2020

Afsluiting van een bijzonder schooljaar.....
Een bijzonder schooljaar was het zeker....
En nu alweer de laatste Peptalk van dit schooljaar. Het waren er heel wat meer dan in
andere schooljaren.
Er waren zoveel afspraken en nieuwe regels die gedeeld moesten worden.
Wij kijken terug op een rare periode, die voor iedereen onbekend en onzeker was.
We moesten snel beslissingen nemen en onze organisatie daarop aanpassen.
Mijn collega’s hier op school hebben laten zien hoe flexibel ze zijn.
Er werd meteen aangepakt, niet te veel gediscussieerd.
Iedereen stond klaar om elkaar te helpen.
Heerlijk om met zo’n team te werken!
Vanuit het hele team wil ik u als ouders bedanken voor uw medewerking.
We zijn steeds met elkaar in contact gebleven en er is thuis hard gewerkt!
Ook voor het aanpassingsvermogen van de kinderen een compliment hoor!
En hoewel we er allemaal weer veel van geleerd hebben....volgend schooljaar hopelijk alle
kinderen weer een heel schooljaar in de klas!
Cisca van der Pluijm.

Afscheid van groep 8
Van groep 8 nemen we dit jaar ook op een heel andere manier afscheid.
Geen schoolkamp, maar een logeerpartij op school.
Geen live-musical, maar een film.
Anders maar toch superleuk!
Woensdag 8 juli is de laatste schooldag voor
groep 8. Wij wensen jullie héél véél succes op
het voortgezet onderwijs!
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Afscheid van “kriebelmoeders”
Jelena, Anne en Monique nemen afscheid als “kriebelmoeder”.
Hartelijk bedankt voor jullie hulp de aflopen jaren.
Wilt u ons helpen door na iedere vakantie de kinderen te controleren op hoofdluis?
Stuur dan een mailtje naar info@depeppel.nl

En nog één afscheid....
We nemen ook afscheid van Thea. Voor een aantal
kinderen ook “juf” Thea....
Thea Lensvelt heeft bijna 49 jaar op de Peppel,
voorheen de Mariaschool, gewerkt.
Dat is wel een vermelding waard!
Ze zorgde voor de schoonmaak, maar ze zorgde ook
voor alle juffen en soms ook voor de kinderen.
We zullen haar zeker heel erg gaan missen!

Richtlijnen corona ná de vakantie
De richtlijnen zijn alweer enigszins versoepeld vanaf
1 juli.
Op school houden we het even bij hoe het de laatste weken was.
In de eerste Peptalk, die we u vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar (donderdag
20 aug) sturen, kunt u lezen of er zaken gaan veranderen.

Juffendag
Woensdag 8 juli vieren we juffendag.
De kinderen hoeven deze dag geen fruit of drinken mee te nemen.
We krijgen allemaal nog een traktatie van de OV én vanuit de school.

De VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books
en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen.
Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet
Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van
Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot
en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de
VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor
schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle
digitale producten voor kinderen.
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Fijne vakantie
Vrijdagochtend gaan we allemaal nog een kijkje nemen in de nieuwe groep.
En dan om 12.15 uur, begint de zomervakantie.
Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige vakantie.
Blijf voorzichtig!
We zien elkaar terug op maandag 24 augustus!
Team bs de Peppel.
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