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ALGEMEEN 

 

Terug op school 
De eerste schooldagen zitten er weer op. Toch 

een beetje spannend vooraf, maar gelukkig is het 

heel goed gegaan. 

Het brengen en het halen verloopt, naar ons idee, 

prima. 

Kinderen komen meteen naar binnen, ouders 

houden  keurig afstand, staan niet op het plein en 

blijven niet te lang staan.  

We hebben een soort routine ontwikkeld voor het handen wassen, het gebruik van de 

desinfecterende gel en voor de extra schoonmaakactiviteiten.  

In alle groepen is aandacht en tijd besteed aan de ervaringen van de kinderen 

in de afgelopen weken thuis. En we zijn natuurlijk weer aan het werk gegaan! 

Fijn dat we er weer zijn! 

Net als u zijn ook wij heel benieuwd naar de maatregelen ná 1 juni. Mogen de 

kinderen dan misschien weer de hele week naar school? We weten het nog niet 

en moeten, net als u, de volgende persconferentie afwachten. 

 

(T)huiswerk 
Ook nu we alweer een paar dagen per week naar school gaan blijft het huiswerk 

belangrijk. 

Een uitdaging voor u als ouders in combinatie met werk, dat begrijpen wij natuurlijk. 

Kijk samen met uw kind goed op de planning en probeer toch ong. 2 uur per niet-

schooldag aan het huiswerk te blijven besteden. In de planning staan genoeg 

verwijzingen naar extra oefenstof. 

 

Vrije dagen 
Komende donderdag is het Hemelvaartdag. Donderdag én de vrijdag daarna zijn we vrij. 

Deze dagen is er ook geen noodopvang. 

 

Kriebelmoeders 
Normaal gesproken komen na iedere vakantie de “kriebelmoeder”controleren op 

hoofdluis. Ook dat kan nu niet. Denkt u eraan zelf te controleren? 
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Medezeggenschapsraad/ vacature 
Bartje de Gouw (vader Lars, groep 8) treedt aan het einde van het schooljaar af als 

ouderlid van de Medezeggenschapsraad. Daarom zijn wij op zoek naar een ouder die het 

leuk vindt om deel te nemen aan de vergaderingen van de MR.  

De MR van de Peppel bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Ook sluit de 

directie met grote regelmaat aan. Tijdens deze vergaderingen worden beleidsmatige 

onderwerpen besproken.  

Mocht u interesse of vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar een van de 

leerkrachten: ltabak@depeppel.nl (juf Laura, groep 3) of kpeters@depeppel.nl (juf Kim, 

groep 4). 

Ook kunt u voor vragen terecht bij Mary Bisschop (moeder van Dieke, groep 7 en Siebe, 

groep 5). 

 

Vastenactie 

Vlak vóór de sluiting van de scholen waren we gestart 

met de vastenactie. 

Mochten jullie tóch doorgespaard hebben, dan kun je 

je envelop op school nog inleveren. 

Sommige kinderen hebben dat al gedaan. 

Wij zorgen ervoor dat  het geld op de juiste plaats 

terecht komt! 
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