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Mailproblemen 
Op dit moment zijn er wat problemen met het mailadres van de Peppel. 

We werken aan de oplossing. 

 

Ziekmelding 
Is uw kind ziek of onverwacht afwezig? Bel dan in de ochtend even naar school. 

Afwezigheid vanwege een afspraak die u vooraf al weet kunt u doorgeven via Social 

Schools. 

 

Naar aanleiding van de nieuwe coronarichtlijnen 
Gelukkig gaat het de goede kant op met de besmettingen en kunnen er al veel 

versoepelingen plaatsvinden. 

Op school blijven we echter voorzichtig. We willen het schooljaar afmaken zonder 

nieuwe besmettingen. 

Wat gaat er voor ons veranderen? 

*De leerlingen in de bovenbouw hoeven geen mondkapje meer te dragen in de gang. 

*De leerkrachten en andere volwassenen dragen alleen een mondkapje als ze de    

  anderhalve meter niet kunnen waarborgen 

*gesprekken met de leerkracht mogen weer in de klas plaatsvinden als hiervoor een  

  afspraak gemaakt is. 

*als een bepaalde activiteit hierom vraagt zijn we iets flexibeler in het loslaten van  

  onze cohorten. 

 

Verder blijven de maatregelen zoals bv. het snottenbellenbeleid 

en het halen en brengen van kinderen hetzelfde. 

Gelukkig kan groep 8 de musical opvoeren voor alle ouders en 

kunnen de kinderen overdag naar de musical kijken. 

De ouders van groep 8 ontvangen hiervoor natuurlijk nog een 

uitnodiging. 

 

Oudergesprekken einde schooljaar 

Aan het einde van het schooljaar willen de leerkrachten altijd nog graag een aantal 

ouders even spreken. Is dit voor uw kind het geval dan zal de leerkracht u uitnodigen 

voor een gesprekje. 
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Het kan natuurlijk ook zijn dat er vanuit u nog vragen of opmerkingen zijn naar 

aanleiding van het rapport of naar aanleiding van het afgelopen schooljaar. 

Als dat het geval is nodigen wij u uit een bericht naar de leerkracht te sturen via  

Social Schools zodat er een afspraak gemaakt kan worden. 

 

Rapport 
Op donderdag 15 juli krijgen de kinderen in de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee. De 

kleuters krijgen op die dag hun portfolio. 

Heeft u het rapportmapje nog thuis? Geef het dan mee terug naar school zodat wij het 

weer kunnen vullen. 

 

Een fotojaarboek maken via Social Schools 
Het is vanaf vandaag mogelijk om via Social schools een fotoboek te maken met de 

leukste schoolherinneringen van dit schooljaar! Kies je favoriete foto's 

of laat Social schools automatisch een selectie voor je maken. Kies je 

favoriete kleur en omslag... bestellen en klaar! Je kunt dit fotoboek 

alleen maken via de web versie van Social schools, dus niet via je de app 

op je telefoon! Ga naar een internet browser en typ daar 

www.socialschools.nl in. Log in met de gegevens die bij u bekend zijn. 

Links onder in beeld ziet u dan de knop: fotoboek maken.  

 

Geen vrijwillige bijdrage t.b.v. het continurooster  
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen wij u geen vrijwillige bijdrage meer voor het 

continurooster vragen. 

 

“Laatste schooldag” 
Op woensdag 21 juli maken we er nog een extra gezellige dag van voor alle kinderen. 

We nemen die dag afscheid van groep 8! 

 

Nieuwe collega’s 

Juf Romy in groep 6Hallo, mijn naam is Romy Kieboom. Ik 

ben 21 jaar en ik woon in Gorinchem samen met mijn ouders en 

oudere zus. 
Ik ben net afgestudeerd van de pabo aan Avans hogeschool te 

Breda. Na vier jaar met plezier gestudeerd te hebben, heb ik er 

nu veel zin in om alles wat ik geleerd heb in praktijk te brengen. 

Ik kijk er naar uit om dit jaar aan de slag te gaan in groep 6 op 

de Peppel en mijn steentje bij te dragen in de ontwikkeling van 

uw kind. 
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Mijn vrije tijd vul ik graag in met het doen van leuke activiteiten samen met mijn familie 

en vrienden. Zo ga ik graag shoppen of naar een festival maar ook ben ik graag thuis met 

een goed boek. 

Met vriendelijke groet, 

Romy 

 

Meneer Gijs in groep 8 
De info van meneer Gijs volgt later… 

 

Juf Inger in groep 7 
Hallo allemaal, 

Ik zal mezelf eens voorstellen: ik ben Inger de Graaff. Ik studeer 

deze week af aan de pabo van Avans en als ik mijn diploma heb kom ik 

bij jullie op de Peppel werken. Jullie zullen me niet elke dag zien, 

sommige dagen zal ik op andere scholen in de buurt in moeten vallen.  

In mijn vrije tijd ben ik elke woensdagavond te vinden als leiding bij 

Scouting Hank. Hier ben ik zelf 13 jaar geleden begonnen als lid en 

nooit meer weggegaan! Ook wandel ik graag in mijn vrije tijd of ga ik 

lekker uit eten.  

Ik kijk er naar uit om bij jullie op school te komen werken!  

Tot snel! 

Juf Inger 
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