ALGEMEEN

Inschrijven nieuwe leerlingen
Op dinsdagochtend 28 januari 2020 bent u van harte
welkom op onze Open Ochtend van 8.30 tot 12.00 uur.
Naast een rondleiding door de school is er gelegenheid tot
het inschrijven van leerlingen die vóór 1 oktober 2021
vier jaar worden.

Wijzigingen doorgeven in het ouderportaal van Parnassys
Na het inloggen komt u op de startpagina van het ouderportaal, het dashboard.
Onder het kopje ‘Personalia’ worden de personalia getoond.
Wijzigingen met betrekking tot de personalia of noodnummers kunnen via deze pagina
doorgegeven worden.
U kunt dan klikken op het potloodje en de gegevens veranderen.
Na controle klikt u op wijziging doorgeven.
Op school krijgen wij dan een mail en zullen de wijzigingen zo snel mogelijk verwerken.
Mocht u onverhoopt uw wachtwoord kwijtraken, dan kunt u dit melden aan de school via
info@depeppel.nl
Wij zullen u dan nieuwe inloggegevens toesturen.

Leerkrachten in groep 6 en in groep 1/2
Aan het einde van het vorige schooljaar hebben we u medegedeeld dat we tot 1 januari
de hele week 3 groepen konden maken in de bovenbouw. De tweede helft van het
schooljaar zouden we dan op vrijdag een combinatie maken. Juf Leonie zou op vrijdag op
andere scholen moeten werken.
Gelukkig is het nu toch gelukt om de groepen de hele week gesplitst te houden en blijft
juf Leonie ook op vrijdag op de Peppel in groep 6.
Juf Yvonne heeft de eerste helft van het schooljaar extra gewerkt. Dat betekent dat
zij de tweede helft van het schooljaar op maandag vrij is. Juf Inge is vanaf 27 januari
op maandag in groep 1/2 en is vast al af en toe aan het meekijken.

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

Zwangerschapsverlof
Op 23 janauri gaat juf Ilona met zwangerschapsverlof. Wij
wensen juf Ilona een fijn verlof en een voorspoedige
bevalling.
Gelukkig is het gelukt een leerkracht te vinden die haar gaat
vervangen tot het het einde van het schooljaar.
Haar naam is juf Adrilene Zonneveld. In een volgende
Peptalk zal zij zich verder aan u voorstellen.

Kangoeroewedstrijd 2020
W4Kangoeroe is de grootste wiskundewedstrijd ter
wereld en daar kun jij je nu voor opgeven! De
wedstrijd vindt plaats op school op donderdag 19
maart en is voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8.
Iedere leerling krijgt na deelname een certificaat en
een leuk aandenken. Deelname is €3- per leerling.
Inschrijving is mogelijk tot en met 14 februari. In de
bijlage van de Peptalk vind je het inschrijfformulier,
vul dit in en lever het samen met €3,- in een envelop
in bij juf Myrthe. Zin om te rekenen en te puzzelen?
Doe dan mee!
Kijk voor meer informatie op de website: www.w4kangoeroe.nl

Nationale voorleesdagen
Volgende week woensdag gaan de Nationale
Voorleesdagen van start. Via Social Schools hebben
we een oproep geplaatst zodat enthousiaste ouders,
opa’s en oma’s zich op kunnen geven om voor te
komen lezen in de verschillende groepen. Daarnaast
besteden we gedurende deze dagen extra aandacht
aan (voor)lees bevorderende activiteiten.

Voorleesvoorstelling Kasteel Dussen
Volgende week donderdag 23 januari bezoeken de kleuters (álle
leerlingen van groep 1 en groep 2), de voorstelling: ‘Moppereend’..
Sophie Ruthven-Stuart heeft een mooie bewerking gemaakt van
het prentenboek van het jaar in het kader van de Nationale
voorleesdagen.
Onder begeleiding van de juffen zullen de kinderen samen naar
het kasteel lopen en weer terug naar school gaan.

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

LeerlingenRaad
Afgelopen dinsdag hebben we de eerste
bijeenkomst van de LeerlingenRaad gehad.
De volgende twee afgevaardigde leerlingen
uit gr 6 t/m 8 nemen dit eerste half jaar
zitting: Liam & Nyne (gr 6), Jay & Bo (gr 7)
en Luc & Jainea (gr 8). Het aantal
aanmeldingen was meer dan het aantal te
vergeven plaatsen. Alle aanmelding blijven
daarom bewaard zodat deze leerlingen een
volgende periode, na wisseling van de LeerlingenRaad, zitting kunnen nemen. De
LeerlingenRaad heeft tijdens de vergadering gesproken over het thema afval en
afvalscheiding. Dit onderwerp gaan zij verder uitwerken. De LeerlingenRaad zorgt er
tevens voor dat er een ideeënbox op de leerpleinen komt. De volgende bijeenkomst vindt
11 februari plaats.

Studiedag vrijdag 7 februari
Op vrijdag 7 februari zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag voor de
leerkrachten. Het onderwerp van deze studiedag is rekenen.

Koningsspelen 17 april
Op vrijdag 17 april worden de jaarlijkse Koningsspelen weer gehouden op het
sportterrein van v.v. DussenseBoys. Dit jaar worden de spelen georganiseerd door de
gemeente Altena. Voor deze sportdag zijn we op zoek naar ouders die een groepje willen
begeleiden tijdens de Koningsspelen. De begeleiders van groep 1 t/m 5 vragen we ook te
helpen tijdens de Koningslunch op school. Deze vindt direct na de Koningsspelen plaats.
•
•
•

Groep 1/2 09:30 – 12:00 Koningsspelen (spelen vinden plaats bij de Dussenaar),
gevolgd door een Koningslunch.
Groep 3 t/m 5: 09:30 – 12:00 Koningsspelen gevolgd door een Koningslunch.
Groep 6 t/m 8: 08.30 Koningsontbijt. 9.15 – 12:30 activiteit in de klas. 13:00 –
15:15 Koningsspelen.

Inschrijven voor het begeleiden van een groepje kan vanaf vandaag via Social Schools
tot 29-01-2020. Let op! Kijk goed voor welk evenement u zich inschrijft, voor groepen
1/2, 3 t/m 5 en 6 t/m 8 worden verschillende evenementen aangemaakt in Social
Schools. Later volgt nog meer informatie over deze dag.

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

Pleinplakkers en flessenactie
Het leuke spel van Pleinplakkers op het plein boven aan de trap hebben we bijna
helemaal kunnen betalen vanuit de opbrengst van de flessenactie van het afgelopen jaar
én van de flessenactie van 3 jaar geleden. Wie wat bewaard, die heeft wat!
Iedereen die meegespaard heeft, nogmaals hartelijk bedankt!

Open dagen middelbare scholen
Voor de leerlingen van groep 7 en 8 vinden er binnenkort weer open dagen plaats.
Hieronder vindt u enkele datums van open dagen van middelbare scholen in de omgeving
van Dussen.
Dongemond College: 8 februari 2020 van 9.00-13.00 uur.
De Schans:
17 januari 2020 van 18:30-21:00 uur.
Prinsentuin College: 24 januari 2020 van 19:00 - 21:00 uur en
25 januari 2020 van 10:00 - 14:00 uur.
Altena College:
22 januari 2020 van 14.30 tot 17.00 uur
en van 19.00 tot 21.00 uur.

Mailadres Oudervereniging
Heeft u een tip of bericht voor de leden van het bestuur van onze Oudervereniging?
Het mailadres is: ovbspeppel@gmail.com

Kom ook naar de knutselclub!
Wanneer: woensdag 15 januari, 12 februari, 18 maart,
15 april, 13 mei en 17 juni.
Voor wie: leerlingen van de basisschool
Tijdstip: van 14.00 tot 15.30 uur
Locatie: MFA De Dussenaar (Wilhelminaplantsoen 1, Dussen)
Kosten: € 1,- per kind per keer incl. drinken en iets lekkers.
Vooraf aanmelden verplicht via angelavangenderen@hetnet.nl
Tevens zoeken wij nog mensen die het leuk vinden om ons
(incidenteel) te helpen.

Kinderfysiotherapie
‘Fysiotherapie Woudrichem’ heeft een depandance gestart in de Dussenaar op
woensdagmiddag. Meer info is te vinden op onze site www.depeppel.nl > praktisch> info.

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

