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Herinnering 
Morgen, vrijdag 4 febr. zijn alle kinderen vrij 

vanwege een studiedag van het team. 

 

 

 

 

Rapport en oudergesprekken 
Op donderdag 17 februari krijgen alle kinderen hun rapport of 

portfolio mee naar huis. 

In de week van 21 t/m 25 februari zijn de oudergesprekken. 

Vanwege de coronamaatregelen vinden de oudergesprekken digitaal 

plaats. 

U ontvangt hierover een bericht in Social Schools. 

 

Spelen op het schoolplein 
Ook ná schooltijd wordt het schoolplein intensief gebruikt om te spelen. Dat is heel fijn 

natuurlijk. 

Als wij op school nog aan het werk zijn krijgen we daar regelmatig iets van mee.  

Soms gaat het prima en soms gebeuren er dingen op het plein die niet zo leuk zijn. 

Kinderen zijn niet altijd aardig voor elkaar. 

En iedereen vindt meestal dat de schuld bij een ander ligt…… 

Tip: Ga regelmatig even kijken op het plein als uw kind daar speelt, zodat u weet wat er 

allemaal gebeurt. 

Ook bij samen spelen hebben kinderen soms hulp nodig! 
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Corona 
Ook op de Peppel hebben we te maken met veel coronabesmettingen van kinderen en 

soms ook van collega’s. 

Tot nu toe lukt het nog steeds om ervoor de zorgen dat alle groepen iedere dag een 

leerkracht hebben. Soms is het nodig om te wisselen, soms werken leerkrachten extra  

Gelukkig zijn alle leerkrachten flexibel inzetbaar. 

Steeds opnieuw een puzzel, maar iedereen werkt dagelijks mee om de puzzel rond te 

krijgen! Tot nu toe is dat steeds gelukt! 

 

Carnaval 
Helaas kan ook dit jaar carnaval niet zoals gebruikelijk gevierd worden. Toch willen we 

het carnavalsfeest niet helemaal aan ons voorbij laten gaan en hebben wij een 

alternatief programma bedacht.  

Vrijdagochtend 25 februari krijgen de kinderen gewoon les. Na de lunchpauze viert 

iedere groep carnaval in de eigen klas. ‘s Middags zullen de kinderen nog een smakelijke 

verrassing van ons krijgen. 

Verkleden hoort bij carnaval, maar dit jaar 

doen we dat ook weer net iets anders, zodat 

niemand verplicht wordt iets te kopen. Het 

thema van dit jaar is ‘Raar met je haar’. 

 Alle kinderen mogen iets geks doen met hun 

haar, denkend aan een gekke staart, een 

hoedje, gekke strikken, veel gel en/of een 

kleurtje. 

Om 14:30 begint de vakantie. 

Wij kijken uit naar een gezellige middag! 
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