Peppelnieuws!
7 juni 2019

Aanwezigheid Beatrijs
Di 11 jun
Do 20 jun
Vrij 14 jun
Vrij 21 jun

Di 25 jun
Wo 26 jun

1 jul
3 jul

8 jul
12 jul

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!

Formatie 2019-2020
In de bijlage vinden jullie alle informatie over de formatie voor komend schooljaar.
Planning KOM
Dinsdag 2 juli t/m vrijdag 5 juli staan de KOM gesprekken weer op de planning. Zoals altijd zetten we de
agenda weer op tijd open via Parro, zodat jullie je eigen gesprek in kunnen plannen. Dit kan vanaf maandag
17 juni 15.00 uur.
Avond4daagse
De voorbereidingen voor de avond4vierdaagse zijn in volle gang. Maandag 17 juni krijgen alle kinderen die
meelopen een Peppelshirt mee naar huis. Deze kunnen dinsdag, woensdag en
donderdag gedragen worden. Voor de laatste avond heeft iedereen een wit
shirt ingeleverd. Deze wordt door ouders voorzien van een mooie tekening, die
de kinderen op school in gaan kleuren. De shirts komen daarna mee naar huis,
zodat jullie die op tijd hebben voor de finale avond van de avond4daagse!
Lunchtijd
Via de MR kregen we de opmerking dat sommige
leerlingen niet genoeg tijd hebben voor hun lunch. Wat fijn dat jullie als ouders met
deze ervaringen naar de MR gaan, want zo kunnen we samen voor een optimale
situatie gaan of toelichten hoe het op school gaat. Sommige kinderen hebben
inderdaad meer tijd nodig dan andere kinderen voor hun lunch, maar in de praktijk
heeft iedereen het wel binnen de gestelde tijd op. Voor de jonge kinderen plannen we
natuurlijk wat meer tijd in voor de boterhammen, dan voor de oudere kinderen.
MR
Zoals aangegeven bij de laatste ouderavond heeft de MR nu ook een brievenbus waar u uw vragen,
opmerkingen of tips voor de MR in kunt doen. Ook kunt u terecht bij de MR-leden of kunt u mailen naar
mr@obsdepeppel.nl

De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde
beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Daarnaast is de MR ook een
adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle
belangrijke schoolzaken. Vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor alle
ouders/verzorgers. Ook de notulen kunt u inzien. Heeft u interesse om aanwezig te
zijn bij een vergadering of wilt u de notulen inzien, neem dan contact op met één
van de MR-leden. De eerstvolgende vergadering is 24 juni.
Tosti week
In de week van 17 tot 21 juni hebben alle groepen weer een tostidag. Lekker!!
Cito
We zijn weer gestart met het afnemen van de verschillende citotoetsen. We hebben goed geoefend met de
verschillende doelen die aan bod komen. Zouden jullie ervoor willen zorgen dat we uitgeslapen kinderen op
school krijgen? 😉
Vakantiebieb
Lekker lezen in de vakantie? Verstandig! Met de Vakantie Bieb app kun je
gratis verschillende E-books lezen.
De VakantieBieb is vanaf 1 juni geopend voor kinderen en jongeren. Op 1
juli komen de e-books voor volwassenen erbij. Alvast veel leesplezier!
Tentoonstelling 27 juni gaat niet door
Op de kalender staat een foutje m.b.t. de tentoonstelling. Omdat alle
workshoprondes geweest zijn, is er in deze laatste periode geen
tentoonstelling meer.

Agenda juni/ juli
10+11 juni
14 juni
18 juni
18-21 juni
28 juni
1 juli
8 juli
10 juli
12 juli

Vrij- 2e Pinksterdag + studiedag
Koffie ochtend
Leerlingenraad
Avond4Daagse
Rapport 3 mee
Studiedag – alle leerlingen vrij!
Afscheidsreceptie Beatrijs (verdere info volgt z.s.m.)
Afscheidsavond groep 8
12.30 uur start de zomervakantie!!

Groepennieuws
Groep 1/2
Het thema is op dit moment “Ridders en prinsessen’.
Doel van het project
• De kinderen laten kennismaken met een andere tijd; de Middeleeuwen
• De kinderen leren waarom een kasteel werd gebouwd/ hoe ziet een kasteel eruit?
• Vroeger en nu aanleren

Tijdens dit thema komen er weer verschillende taal-reken- en knutselactiviteiten aan bod.
Ook zijn we aan het oefenen voor een kleine voorstelling die we houden tijdens een tentoonstelling.
Hierover later meer.

Gym
Woensdag 12 juni hebben de kinderen gewoon gym.
Speelgoedmorgen
Vrijdag, 14 juni, is het weer speelgoedmorgen.

Groep 3/4
Voorstelling
Op 4 februari kon de voorstelling in het Zinin theater voor groep 3 en 4, vanwege ziekte helaas niet door
gaan. Maar er is een andere datum voor ons gepland. Op maandag 17 juni gaan we nu de voorstelling ‘De
man met het stenen hart’ bekijken. We gaan er dan lopend naar toe.

Groep 5/6
Topotoets
Maandag 17 juni hebben de kinderen van groep 6 de laatste topotoets van dit schooljaar. De oefenblaadjes
zijn inmiddels meegegaan naar huis. Succes met leren!
Spulletjes van huis
We zien bij een aantal kinderen steeds meer spulletjes van huis mee komen. Gummetjes, schrijfblokjes,
pennen... Heel leuk natuurlijk, maar we hebben het niet nodig en het leidt ontzettend af. Zouden jullie deze
spulletjes daarom gewoon thuis willen laten?

Groep 7/8
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.
Huiswerk groep 7
• woensdag 12-05: geen huiswerk i.v.m. Pinksteren en studiedag
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.
VO-kennismaking groep 8
Op woensdag 19 juni zijn de Reggesteyn-leerlingen welkom op hun nieuwe toekomstige school van 14:30 16:00 uur. De leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging van Reggesteyn. Ze maken dan kennis met hun
mentor en met de groep waarin je komt.

Op maandag 24 juni kunnen ook de leerlingen die naar het Pius X-College te Rijssen gaan, kennismaken met
hun nieuwe klas en hun nieuwe mentor. Ook zij krijgen een brief hierover.
Spannende maar leuke tijd.
Afscheidsavond groep 8
Op woensdag 10 juli wordt er afscheid genomen van groep 8.
We genieten van een musical en nemen op een waardige manier afscheid van de groep.
Wat zullen we ze missen, maar waarschijnlijk hebben ze zelf heel veel zin in de volgende
stap: het Voortgezet Onderwijs. Voor ons wordt het toch echt een traantje wegpinken dan!
Het programma van de afscheidsavond wordt binnenkort gemaild aan de ouders van groep 8.

