Herinnering fruitdagen
Weet u het nog? Op dinsdag en donderdag eten we in de
kleine pauze alleen fruit.

Studiedagen
De volgende studiedag is op vrijdag 11 oktober. Een extra lange herfstvakantie dus!

Mad Science
Woensdag 25 september geeft Mad Science
een promo-show op de Peppel. Mad Science
geeft een wetenschap & techniek cursus op de
Peppel, waar de leerlingen van groep 3 t/m 8
zich voor kunnen inschrijven. De kinderen gaan
tijdens de cursus aan de slag met
experimenten, activiteiten en demonstraties.
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van
de Ruimte en Chemie. De cursus bestaat uit 6
bijeenkomsten, vindt steeds plaats op woensdag om 12.30 uur en duurt 60 minuten.
Deelname bedraagt € 72,50 per kind. De eerste bijeenkomst is woensdag 23 oktober en
de laatste bijeenkomst woensdag 27 november. Inschrijfformulieren voor deze cursus
krijgen de leerlingen woensdag 25 september mee naar huis.

Schoolfotograaf
Op donderdag 26 september komt de schoolfotograaf al onze
leerlingen op de foto zetten. Broertjes en zusjes die op de Peppel
zitten gaan ook samen onder schooltijd op de foto.
De broer/zus foto’s met kinderen die nog niet óf niet meer op de
Peppel zitten zullen na schooltijd gemaakt worden in de
kleutergymzaal. U kunt aansluiten in de rij, beneden in de
Dussenaar.

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

Kennismakingsgesprekken
In de week van 30 september organiseren we de kennismakingsgesprekken.
Via Social Schools ontvangt u hierover binnenkort meer informatie.
Bent u nog niet gekoppeld aan Social Schools? Neem dan even contact op met juf
Myrthe.
(kinderen die deze maand nog 4 jaar worden ontvangen vanaf dat moment de
koppelcode)

Ontdeklab
Kom je ook naar het ontdeklab met de 7
werelden van duurzaamheid en techniek op
zaterdag 5 oktober van 11.00 tot 17.30 uur
op het Dongemond College in Raamsdonksveer? Deelname is gratis en speciaal voor
leerlingen uit de hogere groepen van het basisonderwijs. Meer informatie over deze
doe-activiteiten op het gebied van techniek, duurzaamheid en wetenschap vindt u terug
op onze website onder het kopje “praktisch” en vervolgens “info”.

Kermis
Dit weekend is er kermis in Dussen! Veel kermisplezier allemaal!

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

