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Schoolreis 
Op dinsdag 24 mei gaan we op schoolreisje 

naar het Nederlands Openluchtmuseum.  

De bus staat om 8.30 uur gereed om te 

vertrekken richting Arnhem. Om 17.30 uur 

verwachten we weer terug in Dussen te 

zijn. Verdere informatie over de reis zal 

binnenkort volgen. 

 

Zit uw kind in groep 1? Overleg dan gerust 

met de juf of uw kind mee zal gaan op 

schoolreis. Het is fijn om dit op korte 

termijn te weten. 

 

Het schoolreisje kan mede mogelijk worden gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage.  

De OV vraagt u vriendelijk (als u dit nog niet heeft gedaan), om de vrijwillige 

ouderbijdrage van € 42,50 per kind over te maken op bankrekeningnummer NL97 RBRB 

093 41 72 986 t.n.v. Oudervereniging De Peppel o.v.v. de naam en geboortedatum van 

uw kind(eren). 

 

Voor kinderen die vanaf 1 april 2022 instromen bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage  

€ 10,00 (dit is exclusief de bijdrage voor het schoolreisje. Indien uw kind meegaat op 

schoolreisje komt hier het bedrag van € 27,50 bij).  

 

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de vrijwillige bijdrage in één keer te betalen, 

neem dan even contact op met de directeur van onze school, Cisca van der Pluijm  

0416-391148. 

 

Zelftesten voor groep 6,7 en 8 
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer 

per week preventief een zelftest te doen vervalt per direct. Wel blijft het advies 

om bij klachten een (zelf)test te doen. De komende weken krijgen de kinderen 

daarom nog een zelftest mee naar huis. 
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Parnassys  

Op de Peppel werken we met het leerling-

administratiesysteem Parnassys. 

Een systeem waarin we onder andere de persoonsgegevens bijhouden, de resultaten van 

de methodetoetsen staan en we de CITO-toetsen kunnen verwerken.  

 

Parnassys heeft ook een ouderportaal. Dit is een afgeschermde omgeving waarin u als 

ouder het wel en wee van uw kind(eren) op de Peppel kunt volgen.  

U kunt inloggen met uw inloggegevens, die u eerder heeft ontvangen bij de start van uw 

kind op de Peppel. 

Mocht u onverhoopt uw wachtwoord kwijt zijn, dan kunt u dit melden aan de school via 

rmeijvogel@bsdebolderik.nl of info@depeppel.nl 

Wij zullen u dan nieuwe inloggegevens toesturen. 

 

We vragen u vriendelijk om de persoonsgegevens van uw kind(eren) te checken en 

eventueel aan te passen. Het is ook uw verantwoording om deze zelf goed bij te houden. 

Vooral een verandering van email-adres is daarbij van belang. 

 

Vanaf groep 3 worden de toetsen zichtbaar. Dit zijn de methode gebonden toetsen en 

CITO toetsen.  

Wanneer u bent ingelogd, klikt u hiervoor op de naam van uw kind in de roze balk. Hier 

ziet u dan, naast het onderdeel “gegevens” een onderdeel “toetsen”.  U ziet hier de 

laatst afgenomen cito toetsen. Deze toetsen worden afgenomen in januari en juni. 

Let op! In de periode dat de CITO toetsen worden afgenomen is dit deel van het portaal 

tijdelijk gesloten. Na invoering van alle toetsen wordt het weer voor u open gesteld.  

 

Boekenbon voor iedere leerling  
In Hank wordt op zaterdag 26 en zondag 27 maart van 

10.00 uur tot 15.00 uur een boekenmarkt gehouden in de 

parochiezaal, naast de kerk, Kerkstraat 15a. Er zijn boeken 

in alle genres; van kinderboeken tot historisch-

wetenschappelijke boeken en alles daar tussenin. Leerlingen 

van de basisscholen in Hank en Dussen krijgen een speciale 

boekenbon voor deze markt. Deze worden volgende week op 

school uitgedeeld. Hiermee mogen zij gratis een boek 

uitzoeken op de afdeling kinderboeken. 
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Flessenactie voor Oekraïne 

Maandag 7 maart vond de 

landelijke actiedag voor de hulp 

aan Oekraïne plaats. Ook op de 

Peppel werd er een actie op 

touw gezet. Er werden lege 

flessen ingezameld. De 

opbrengst is inmiddels 

gedoneerd aan het goede doel. 

De actie was een groot succes. 

Er werd maar liefst € 267,35 

opgehaald! Dank jullie wel 

allemaal voor jullie inzet! 

 

Kindervoorstelling "Wie heeft de vijver leeggehaald?" 

Op zondag 20 maart 2022 spelen 

Sesamstraatacteurs 

“Wie heeft de vijver leeggehaald?”  

Locatie: Kasteel Dussen  

Leeftijd: 3+ 

 

Eend wordt wakker. Hij heeft heerlijk 

geslapen. Hij loopt naar de vijver, haalt 

diep adem, knijpt zijn neus dicht en duikt 

in het…………………zand?????? “WIE HEEFT 

DE VIJVER LEEGGEHAALD?” roept Eend. 

Ja wie? Is het Hond of misschien mama Kip? Geit? Of nee…Schildpad? OOOOOOH…. 

WIE!!!...........Eend gaat stampvoetend op zoek.  

 

Een vrolijke, muzikale voorstelling over heel erg boos kunnen zijn, gespeeld door 

Sesamstraatacteurs Renée Menschaar en Arjan Smit en waarbij de hulp van de kinderen 

zeer op prijs gesteld wordt. Kom jij helpen??? Geïnspireerd op het bekroonde 

prentenboek “Moppereend”.  

 

Reserveren alleen via het reserveringsformulier op www.kasteel-dussen.nl  

Prijs € 7,50 p.p., een vriendenpashouder krijgt € 3,- korting. Dan geldende Corona-

maatregelen zijn van kracht. 
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