Peppelnieuws!
13 mei 2019

Aanwezigheid Beatrijs
Ma 13 mei
Vrij 17 mei

Di 21 mei
Do 23 mei

Wo 29 mei

Do 6 jun
Vrij 7 jun

Di 11 jun
Vrij 14 jun

Do 20 jun
Vrij 21 jun

Di 25 jun
Wo 26 jun

Twee dagen per week werk ik voor de Peppel. Dit zijn wisselende dagen. 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!
Lentefair
Niet vergeten aanstaande vrijdag 17 mei de Lentefair van 15.00 uur tot 19.00 uur.
U komt toch ook? Neem je hele familie mee.
Schoolreisje
Alle kinderen hebben zich prima vermaakt in de Julianatoren.
Er was voor iedereen genoeg te doen.
De saamhorigheid, hulpvaardigheid en tolerantie naar elkaar toe heeft ervoor gezorgd dat het een heel
fijn schoolreisje is geworden. Het goede weer en alle leuke attracties hielpen ook mee. We hebben
genoten!
Schoolkorfbal do 23 mei en vrijdag 24 mei
Meester Daan/meester Dennis worden trainer/coach.
We korfballen in poule A1. Hieronder staat het wedstrijdschema.
De spelers krijgen het tenue van school mee.
De volgende leerlingen doen mee: Rachelle – Sofie – Shanice – Linde – (Tim) – Lisa – Kayleigh (groep 6). Juf
Paula is al druk aan het oefenen met de groep. We hopen weer op een sportieve inzet!
wedstrijden
wedstrijden
donderdag
vrijdag
17.30 uur
17.15 uur
18.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
18.15 uur
Vanaf 19.00 uur vinden de
finales plaats
Schoolfruit
Het project waarbij we elke dag een stuk fruit kunnen geven aan de leerlingen is
afgelopen. Het was een echt succes. We willen het eten van gezond voedsel graag
blijven aanmoedigen. Het zou fijn zijn als uw kind een gezonde snack mee krijgt voor in
de pauze(s). Dus geen repen Mars, geen lolly’s enz. Die vallen toch echt onder het
kopje ‘snoep’.

Agenda mei/juni
15 mei
17 mei
23+24 mei
29 mei
30 mei – 2 jun
3 juni
5-6-7 juni
10+11 juni
14 juni
18 juni
18-21 juni
27 juni
28 juni

Mini schoolvoetbal gr. 3/4 en gr. 5/6
Lentefair
Schoolkorfbal
Studiedag
Hemelvaart
Ouderavond m.b.t. de formatie schooljaar 2019-2020, aanvang 19.30 uur
Kamp groep 7-8
Vrij- 2e Pinksterdag + studiedag
Koffie ochtend
Leerlingenraad
Avond4Daagse
Tentoonstelling
Rapport 3 mee

Informatie over
kinderopvang De Twijn
Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg willen wij u graag informatie geven over kinderopvang De Twijn van Columbus Junior.
Wij merken dat veel geïnteresseerde ouders nog niet op de hoogte zijn van de kinderopvang. Daarom
treft u hieronder een korte uitleg aan over onze kinderopvang.
Kinderdagopvang (KDO) De Twijn is geopend van maandag tot vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur
(verlenging van deze opvangtijden is mogelijk).
KDO De Twijn biedt u:
• Babyopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar;
• Peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Daarnaast bieden wij buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Hieronder kunt u zien waar en wanneer de kinderen, die naar BSO De Twijn gaan, worden opgevangen:
• Voorschoolse opvang op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bij De Twijn;
• Naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag bij De Twijn;
• Op woensdag en vrijdag maken wij gebruik van BSO Kiekadoe aan de Mensinkweg 6a in
Nijverdal.
Indien u interesse heeft in opvang voor uw kind of een kijkje wilt nemen, dan kunt u contact opnemen
met Maarten Melenboer.

Met vriendelijke groeten,
Columbus Junior

Maarten Melenboer
Teamleider
m.melenboer@columbusjunior.nl

Groepennieuws
Groep 1/2
Het thema is op dit moment “Er op uit’.
In dit thema draait het o.a. om de ervaringen van de kinderen rond kleine en grotere uitstapjes die ze
gemaakt hebben. De kinderen vertellen over hun uitstapjes en krijgen de kans om uitstapjes na
te spelen in de uitstapjeshoek. Natuurlijk wordt het schoolreisje hierbij ook betrokken.
Het verhaal ‘Kleine Pien op reis’ fietst Pien een route door het park. De kinderen volgen routes
d.m.v. een pijlenspoor, maken zelf routes in de klas9 oriënteren en lokaliseren) en zoeken
woorden die als een speurtocht zijn uitgezet.
(beginnende geletterdheid)
Ook wordt er o.a een bus geknutseld (ruimtelijk inzicht) en spelletjes gespeeld die bij het
thema en de ontwikkeling van de kinderen aansluiten.
Speelgoedmorgen
Vrijdag, 17 mei, is het weer speelgoedmorgen.
Bezoek aan zuster Petronella van het dekenproject
Groep 1 en 2 gaan op bezoek bij de vrijwilligers en zuster Petronella van het Dekenproject.
Tijdens de nationale pannenkoekendag hebben de kinderen pannenkoeken voor hun gebakken en ze vonden
het leuk om als bedankje een rondleiding te geven
We gaan er lopend naar toe van 9.30 tot 10.30.

Groep 3/4
Groep 3:
Groep 3 heeft kern 8 van Veilig Leren Lezen alweer afgerond. Woensdag krijgen zij de nieuwe woordjes van
kern 9 mee naar huis.
Groep 4:
Wat fijn dat er zo goed geoefend wordt met klokkijken. In GynzyKids staan voor groep 4 ook de klokken klaar.
Op school wordt het klokkijken elke dag kort herhaald. We merken al een grote vooruitgang!
Ook is groep 4 hard aan het oefenen met de tafels van 2, 5 en 10. In de klas oefenen
we dit met een leuk spelletje, waarbij er supersnel een antwoord gegeven moet
worden op deze tafelsommen. Om nog sneller te worden, kunnen deze sommen ook
op GynzyKids geoefend worden.

Groep 5/6
Wisseling dagen
Vrijdag 17 mei is niet juf Gerjonne in de groep, maar juf Susanne.
Huiswerk
De kinderen van groep 6 krijgen maandag een nieuw blad van topo mee naar huis om te oefenen. De toets is
op maandag 27 mei. Succes met leren!
Voorstelling
Maandag 20 mei gaan we met de groep een voorstelling bekijken in het ZINiN Theater: ‘Dag meneer van
Dalen’. We gaan hier lopend naar toe.
Voetbal
De kinderen die deelnemen aan het voetbaltoernooi op woensdag 15 mei, hebben vorige week een schema
meegekregen met de speeltijden. Zin om ons aan te komen moedigen? De eerste wedstrijd is om 13.45 uur
😊
De voetballers krijgen voor woensdag een Peppeltenue mee naar huis. Willen jullie die op donderdag of
vrijdag weer ongewassen meegeven naar school?

Groep 7/8
Bankbattle woensdag 15 mei
Dit jaar gaan we weer meedoen met de Bankbattle (georganiseerd door de
Rabobank). Gedurende de ochtend moeten er vragen worden beantwoord door de groep, zonder dat de
leerkracht zich hierin mag mengen! Daarna kan er een code gekraakt worden. Er wordt dus veel gevraagd
van het kunnen samenwerken en het gebruik maken van elkaars kwaliteiten. We kunnen er een prijs mee
winnen. Dan moeten we de code op tijd kraken! Spannend....
Voorstelling vrijdag 24 mei
Vrijdag 24 mei gaan we met de groep een voorstelling bekijken in het ZINiN Theater: ‘Wagners Ring’. We
gaan hier op de fiets naar toe.
Kamp
Dit jaar gaan we van woensdag 5 t/m vrijdag 7 juni naar De Boscamping in Appelscha.
Volgende week werken we aan het boekje met alle informatie hierover.
Daar staat ook een formulier in die we graag ingevuld weer terug willen zien op school. Hierop staan
gegevens over huisarts, eventuele allergieën, speciale wensen m.b.t. het slapen bijv., enz.
We kijken er nu al naar uit!
Huiswerk
Huiswerk moet elke woensdag ingeleverd worden. Donderdags mag het weer mee terug.
Niet ingeleverd: even na schooltijd naar huis fietsen en alsnog het boekje inleveren.
Denk eraan, de juf is niet snel te overtuigen dat de reden voor het vergeten een geldige
is.
Huiswerk groep 7
• woensdag 22-05: PIEP-boekje moet af zijn
• Toets Taal: di 14-05: Thema 6 woordenschat
• Toets Engels unit E: di 21-05

•

Toets Topo: ma 13-05: Thema 6 woordenschat (hiervoor hoeft in principe niets gedaan te
worden thuis. Het oefenen hiervoor wordt op school al ingepland).

Huiswerk groep 8
• Vanaf woensdag 17-04: Het nieuwe musicalboekje is inmiddels mee naar huis. Hieruit kan
geoefend worden. Dit wordt dan ook het huiswerk voor de komende weken.
• Toets Taal: di 14-05: Thema 6 woordenschat
• Toets Engels unit E: di 21-05
• Toets Topo: ma 13-05: Thema 6 woordenschat (hiervoor hoeft in principe niets gedaan te
worden thuis. Het oefenen hiervoor wordt op school al ingepland).
Uitslag IEP-Eindtoets
Aankomende woensdag komt de uitslag van de eindtoets digitaal bij ons binnen.
Een week later, woensdag 22 mei komt de papieren versie binnen die meegenomen
worden naar huis.
Mocht er aanleiding zijn om een advies te heroverwegen, dan krijgt u van ons bericht.
Spannende tijd! Iedereen is natuurlijk benieuwd hoe er gewerkt is, ondanks dat deze toets niet meer leidend
is voor het niveau van het vervolgonderwijs.

