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Opstart na de vakantie 
Na een heerlijke week voorjaarsvakantie zijn we 

weer goed van start gegaan.  Dit allemaal volgens 

richtlijnen en maatregelen. Dat gaat prima. 

We blijven voorzichtig en we merken dat ouders 

goed meewerken. Kinderen die verkouden zijn 

worden thuisgehouden. Waar nodig worden kinderen 

getest en als het soms onduidelijk is overleggen we 

even met elkaar. Fijn dat dit zo kan! 

 

Vastenactie 
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat we na carnaval starten met de 

Vastenactie. Samen halen we altijd een mooi bedrag op voor het goede doel. Dit jaar 

vragen we kinderen niet om langs deuren of langs familieleden te gaan met de kluskaart. 

Om het goede doel tóch te steunen gaan we een kleine actie organiseren. Later hoort u 

meer over onze actie. In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en 

ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een 

gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in 

staat een redelijk inkomen te verdienen en 

eventueel een eigen bedrijf op te zetten.  

 

Citotoetsen 
Komende weken worden er in de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen gemaakt. 

Alle toetsen, behalve begrijpend lezen, worden vanaf nu digitaal gemaakt. 

In deze tijd ziet u in Parnassys geen Cito-resultaten. 

De leerkrachten gaan de toetsen eerst analyseren. Als we hiermee klaar zijn worden de 

resultaten weer zichtbaar en kunnen we eventuele vragen goed beantwoorden. 

 

Rapportcijfer begrijpend lezen 
Zoals u in ons jaarplan kon lezen zijn we dit schooljaar gestart met Close Reading. Close 

Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een tekst 

centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. 

Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, samenwerken, redeneren, discussiëren en 

reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar het hier om draait. Bij deze aanpak 

horen geen toetsen.  
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Dit betekent dat er tot en met groep 6 geen punt voor begrijpend lezen op het rapport 

staat. In groep 7 en 8 vinden wél toetsmomenten plaats op het gebied van leesbegrip en 

studerend lezen. Dit resultaat ziet u terug op het rapport. 

 

KWINK 
Nu we weer terug op school zijn, vinden wij het heel 

belangrijk om met de kinderen te werken aan een 

veilige groep. Dit doen we op de Peppel middels de 

methode KWINK, zoals u weet.  

De kinderen hebben tijd nodig om weer aan elkaar 

te wennen en moeten weer rekening houden met 

elkaar. Voor de voorjaarsvakantie stonden de regels 

op het plein centraal. Bijvoorbeeld: ‘maak voor je 

aan een spel begint duidelijke afspraken met elkaar.’  

Na de voorjaarsvakantie staat de ‘Keuzecheck’ 

centraal. De kinderen leren dat ze rekening moeten 

houden met anderen bij het maken van een keuze.  

 

Vluchtelingenwerk 
Vluchtelingenwerk organiseert middels het project 'Bekend maakt Bemind' 

ontmoetingen met vluchtelingen. Tijdens voorlichting- en ontmoetingsbijeenkomsten 

wordt feitelijke informatie over vluchtelingen gedeeld, maar vooral een persoonlijk 

verhaal van iemand die gevlucht is. Aan de hand hiervan wordt de dialoog aangegaan. Om 

niet te praten óver, maar mét vluchtelingen. 

Op onze website www.depeppel.nl onder het kopje -> praktisch -> info, kunt u de flyer 

vinden met meer informatie. 
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