Peppelnieuws!
25 januari 2019

Aanwezigheid Beatrijs
Ma 28 jan Di 5 feb
Vrij 1 feb Vrij 8 feb

Ma 11 feb
Wo 13 feb

Elke dag dat ik op de Peppel ben, sta ik ’s morgens bij de deur van de onderbouw. Het 1 e half uur van de dag
plan ik in principe geen afspraken. Mocht je me ergens over willen spreken dat kan dat dus bijna altijd direct.
Natuurlijk ben ik ook op afspraak, via mail en telefonisch bereikbaar. Dus, kom gerust!
Onderwijsstaking 15 maart
In de media hebben jullie vast gehoord dat er 15 maart een landelijke onderwijsstaking georganiseerd wordt.
Via deze link is daar veel over te lezen https://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meerinvesteringen-onderwijs/ Kort gezegd komt het er op neer dat we allemaal goed onderwijs door goede
leerkrachten willen. Op dit moment is nog niet duidelijk of wij mee zullen doen met de staking. De kans is wel
erg groot. Hou er daarom rekening mee dat 15 maart de school dicht is en dat wij op het Malieveld staan.
PR
Vorige week was de open dag. We hebben 8 ouderparen mogen rondleiden in onze school. Vol
enthousiasme werd er door de leerlingen van de leerlingenraad verteld en uitgelegd hoe wij werken. Onze
ouders vertelden de nieuwe ouders wat hun ervaringen zijn op de Peppel en
collega’s sprongen bij omdat er veel mensen tegelijk binnenkwamen. De
ouders reageerden positief op de rondleiding. Nu maar hopen dat zij zich met
datzelfde enthousiasme aan gaan melden bij ons!
De open dag is een groot succes geworden door mijn collega’s, ouders van de
MR en de OR en natuurlijk de leerlingenraad. Mochten jullie nog nieuwe
ouders weten – onze taartactie loopt nog steeds! Hieronder lezen jullie wat de
actie ook al weer was:
Omdat jullie onze belangrijkste ambassadeurs zijn, willen we jullie inschakelen.
Nieuwe ouders besluiten vaak op advies van andere ouders naar welke school ze zullen gaan met hun kind.
Jullie advies, maar vooral ook wat jullie over de school vertellen, is dus heel erg belangrijk. We weten dat
veel van jullie positief zijn over onze school. Daar zijn we heel erg blij mee! Als jullie positieve advies leidt tot
de aanmelding van een nieuwe leerling dan willen we dat graag op een ludieke manier belonen. Oftewel –
wij een nieuwe leerling, jullie een lekkere taart! De nieuwe ouder vertelt dan dat hij via jou bij ons terecht is
gekomen en wij regelen een echte bakkerstaart voor jou. We hopen héél veel taarten te kunnen uitdelen!
Onderwijscafé maandag 4 februari
Elke 4 jaar maken we als school een plan waarin we onze beleidsvoornemens voor de komende 4 jaar
vaststellen. Dat noemen we het schoolplan. Uit dat schoolplan halen we elk jaar de plannen die we dat jaar
willen realiseren. Voor de periode 2019 – 2023 maken we weer zo’n schoolplan. Daarvoor zijn we als team
aan het nadenken over ons onderwijs. Maar, we willen ook graag jullie mening. Waar zijn we goed in? Wat
kan beter? Wat kan weg? Wat moeten we echt behouden? Jullie zijn onze ervaringsexperts. Via jullie
kinderen weten jullie veel over wat wij doen en hoe jullie kinderen dat ervaren. Daarom hopen we dat jullie
maandag 4 februari om 19.30 uur met ons mee willen denken. Jullie zijn van harte welkom op ons
Onderwijscafé. Jullie helpen ons met jullie mening, wij zorgen voor wat lekkers. Graag allemaal tot ziens!

MR
De vorige Peppelnieuws heeft Nicolet zich aan jullie voorgesteld. Zij vervangt Kim in de MR. Willen jullie meer
weten over de MR, dan kun je altijd kijken op onze nieuwe website (www.obsdepeppel.nl → ouders → MR).
Voor vragen kun je natuurlijk ook altijd bij één van ons terecht.
Basketbal
Ook dit jaar organiseert Basketbalvereniging The Valley Bucketeers een
basketbaltoernooi voor alle leerlingen van de basisscholen uit de gemeente
Hellendoorn. In de vorige Peppelnieuws hebben wij een oproep geplaatst, maar
helaas hebben we te weinig aanmeldingen ontvangen. Dit betekent dat er geen
Peppelteams meedoen aan het toernooi.
Cito
Volgende week gaan we starten met het afnemen van de Cito. We hebben veel geoefend met de
verschillende doelen in de afgelopen periode en gaan toetsen hoe goed de leerlingen deze beheersen.
Zorgen jullie voor uitgeruste kinderen de komende 2 weken? 😉
Carnaval
Vrijdag 1 maart vieren we weer carnaval op school. Ook dit jaar zullen we een optocht lopen met alle
leerlingen van De Peppel. We hebben een nieuw onderdeel toegevoegd aan deze optocht: Dit jaar is er de
mogelijk om mee te doen met een kleine wagen. Dus: houdt uw kind (of u 🙂) van knutselen, klussen, enz
en wil graag meedoen met een kleine wagen (bijvoorbeeld een skelter, skelter met aanhanger, bolderkar,
enz), dan kan hij/zij zich alleen of met een groepje inschrijven bij juf Jetske. In de week van 4 februari zal u
via de mail een inschrijfformulier ontvangen.
Ondertussen is de commissie al druk bezig met het organiseren van dit gezellige feest. Het leek ons leuk om
een dweilbandje voorop in de optocht te laten lopen. Helaas zijn de meeste bandjes al bezet. Weet/kent u
nog een bandje die we zouden kunnen benaderen, dan horen we het graag!
Nienke (moeder van Dano), Ilona (moeder van Syenne en Kyan) en Jetske

Agenda februari en maart
Za 2 feb
4 feb
Wo 6 feb
Di 12 feb
16 – 26 feb
1 maart
7 maart
11-14 maart
14 maart
15 maart
18-22 maart
22 maart
22 maart

Voorleeswedstrijd groep 7/8 in het ZINiN
Onderwijscafé 19.30 uur
Dammen
Leerlingenraad
Voorjaarsvakantie (inclusief 2 studiedagen)
Carnaval
Tentoonstelling
Tostidagen
Rapport 2 mee
Staken- leerlingen vrij!
Week van de KOM gesprekken
Koffie-ochtend
Pannenkoekendag

Groepennieuws
Groep 1/2
Thema
We gaan nog één weekje door met het ‘Winter’. Dit doen we omdat het nu heel toepasselijk is en omdat we
deze week gaan toetsen ( Cito).
We sluiten het thema af op 1 februari. Daarna gaan we tot aan de voorjaarsvakantie werken rondom het
thema Carnaval.
Hiervoor richten we o.a. een verkleed/feestwinkel in. Wanneer u nog verkleedkleren thuis heeft die we
mogen dan zou dat fijn zijn.

Vrijdag 1 februari
Afsluiting van het thema winter, vieren van de behaalde doelen en afscheid nemen van juf Suzanne.
Zij gaat de rest van dit schooljaar stage lopen in groep 3 en 4.
Ook is het deze dag speelgoeddag.
Pompom komt logeren.
Pompom blijft voorlopig op school. Hij heeft het heel gezellig gehad bij de kinderen maar wil de komende tijd
graag in zijn eigen bedje slapen. Ouders bedankt voor jullie goede zorgen.

Groep 3/4
Toestemmingsformulieren foto’s voorlezen:
Nog niet alle toestemmingsformulieren van de leerlingen van groep 4 zijn binnen waarin wel/geen
toestemming wordt gegeven voor het maken van foto’s tijdens het voorlezen bij de peuters van Columbus.
Graag ontvangen we zsm deze formulieren.
Letterfeest groep 3:
De leerlingen van groep 3 hebben nu bijna alle letters geleerd.
Tijd voor een feestje! Alleen..... de leerlingen van groep 3 mogen
dit niet weten! Het wordt een feest waarbij ook de ouders als
verrassing aanwezig zijn.
De leerlingen van groep 4 zullen helpen bij de voorbereidingen
en oefenen in het geheim een leuk optreden.
Binnenkort ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 3
een geheime uitnodiging voor
vrijdag 15 februari. Houdt u deze datum vast vrij? Mocht u zelf
niet kunnen, dan zou het erg leuk zijn als
opa/oma/oom/tante/buurvrouw zou kunnen komen, zodat er
voor elke leerling iemand aanwezig is.

Afscheid juf Emma:
Helaas zit de stage van juf Emma er bijna op. Vrijdag 1 februari gaan we afscheid van haar
nemen. We gaan haar ontzettend missen in de klas!
Vanaf donderdag 7 februari komt juf Suzanne op donderdag en vrijdag bij ons in de klas. Zij
loopt op dit moment stage in groep 1/2, dus voor de leerlingen al een bekend gezicht op
onze school.

Groep 5/6
Topotoets
Maandag 28 januari heeft groep 6 de topotoets. Het is belangrijk dat de eerste levels van Topomaster dan
doorlopen zijn. De inloggegevens hiervoor zijn bekend.
Gynzy kids
Er staan veel mooie oefeningen klaar op Qynzy kids, de inloggevens
hiervoor zijn een tijdje geleden meegegeven naar huis. We zien dat er
maar door een enkeling gebruik van wordt gemaakt. Het is niet
verplicht, maar wel erg zinvol om te doen 😉

Groep 7/8
Huiswerk afspraken
Mooi dat het huiswerk bij veel leerlingen goed in orde is. En dat er, mocht het huiswerk woensdag vergeten
zijn, toch even naar huis gefietst wordt om het op te halen en het daarna nog in te leveren op school.
Huiswerk groep 7 woensdag 30-01: Entree-toets -boekje t/m vraag 10
Huiswerk groep 8 woensdag 30-01: Proef-IEP-boekje: t/m vraag 29 (de leerlingen mogen ook zelf gaan
plannen. Het boekje moet dan af zijn en ingeleverd worden op woe 06-03)

Topotoets
Maandag 11 februari hebben groep 7 en 8 de topotoets. Het is belangrijk dat de eerste 6 levels van
Topomaster dan doorlopen zijn. De inloggegevens hiervoor hebben de leerlingen zelf in de agenda staan.
Toets Engels en taal
Taal thema 4: toets donderdag 7 februari. Hiervoor krijgt u, zodra de laatste
themawoorden behandeld zijn, deze woorden toegestuurd.
Engels unit C: toets dinsdag 5 februari . Hiervoor krijgt u de woorden nog toegestuurd
per mail.

Groep 8 en het VO
Voor groep 8 komen de laatste Citotoetsen er aan. Er volgt nog een eindtoets, maar die is niet van Cito maar
van de IEP. Voor de leerlingen van groep 8 dus een laatste meting alvorens we de aanmelding voor het VO in
gaan vullen. Er volgt dan ook een vervroegd KOM-gesprek voor de deze groep, om de aanmelding samen met
de leerling u in orde te kunnen maken. Het andere KOM-gesprek in maart komt dan te vervallen voor groep
8.
We bepalen het niveau van aanmelding aan de hand van
verschillende zaken: de gemaakte Citotoetsen tijdens de
schoolloopbaan van de leerling (vooral die van groep 6
t/m 8 zijn van belang), de werkhouding en kwaliteiten van
de leerling, de gemaakte toetsen van de IEP-Advieswijzer
en de motivatie/wensen
van de leerling zelf. Samen met u en bovenstaande zaken
kunnen we een goed advies geven.
Uiterlijk 1 maart moeten de aanmeldingen binnen zijn bij
de VO-scholen. Daar draagt de school zorg
voor.
Mocht er na de uitslag van de eindtoets (IEP-toets) nog een heroverweging plaats moeten vinden om
het niveau naar boven toe bij te stellen, krijgt u daarvoor een uitnodiging van ons. Het bijstellen gebeurt
echter sporadisch. Onze ervaring is dat er redelijk goed wordt ingeschaald wat het juiste niveau voor het
vervolgonderwijs van uw kind is. Een spannende tijd weer....
Voorlichtingsdagen VO-scholen groep 8
De Waerdenborch Holten (Haarstraat 14 7451 CZ Holten):
Open Huis: vrij 02-02 (18.30-21.00 uur)

