Peptalk nr. 5 Schooljaar 2020-2021 donderdag 15 oktober
Terugblik Kinderboekenweek
Dit schooljaar geen afsluiting voor ouders, geen
boekenmarkt of voorleesoma’s en opa’s…
Jammer natuurlijk, maar we hebben er toch iets
moois van gemaakt.
Een leuke opening door de kinderen, een
schrijver op bezoek in iedere groep, een
leerzaam thema gekoppeld aan
“En toen…..” en in iedere groep héél véél nieuwe
boeken om te lezen! De foto’s en filmpjes zijn
volop gedeeld via Social Schools.
Hopelijk lezen jullie thuis allemaal nog door………
Op school ging dat in ieder geval prima!

Hoppas
Om meer natuurervaringen aan te bieden in het
BSO-landschap gaat Hoppas in de gemeente
Altena een Buiten BSO starten!
Hierover kunt u meer lezen op onze website
onder het kopje praktisch → info

KWINK
In deze Peptalk geven we u weer kort informatie over de lessen
KWINK. We hebben ons in alle groepen gericht op het
onderwerp ‘Positief communiceren’. Erg van belang is de manier
waarop kinderen met elkaar praten. Het is belangrijk dat
kinderen leren hoe positieve communicatie bijdraagt aan een
veilige groep. We leren de leerlingen zoveel mogelijk hun eigen
taalgebruik in positieve zin te managen door na te denken
voordat ze spreken, te benoemen wat er feitelijk gebeurt,
vriendelijk te blijven en rekening te houden met de gevoelens van de ander. In alle
groepen verwijzen we naar de Kwinkslag ‘Positief communiceren’ welke u in de bijlage
kunt vinden. Na de herfstvakantie gaan we verder met lessen over conflicthantering en
hoe je daarbij mee kunt werken aan een oplossing. Hierover meer in de volgende Peptalk.

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

School in herfstsfeer!
Op veilige afstand van elkaar hebben onze crea-ouders in de
avonduren de school weer versierd. Er hangt nu een gezellige
herfstsfeer. Bedankt!

5 oktober Dag van de Leraar
Een lekkere verrassing vanuit de Oudervereniging vanwege de dag
van de leraar.
Dat was smullen! Dank jullie wel!

Inlogkaarten schoolfotograaf
Vandaag hebben de leerlingen de inlogkaart van de schoolfoto’s meegekregen.

Fijne herfstvakantie
Donderdagmiddag om 14.30 uur begint de
herfstvakantie. Maandag 26 oktober
starten we weer!
Denkt u eraan zelf even een
hoofdluiscontrole te doen voor de school
weer begint?
Veel herfstplezier!

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

