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Belangrijke data
6-9 Schoolreis gr 7
10-9 Jaaropening
11-9 Schoolreis gr 6
12-9 School dicht
i.v.m. de
landelijke staking
13-9 Schoolreis gr 4
13-9 Schoolreis gr 5
18-9 Schoolreis gr 3
20-9 Schoolreis gr 1/2
25-9 Ouderochtend over
Social media en
Pubergedrag
25-9 KennismakingsGesprekken
26-9 Kennismakingsgesprekken

Start schooljaar
Het nieuwe schooljaar is weer goed
gestart. Na 6 weken vakantie is het goed
om alle gezichten weer te zien en de
verhalen te horen. Wij hebben er met
elkaar weer in en we wensen iedereen
een goed en leerzaam schooljaar.
Alle nieuwe kinderen en
ouders/verzorgers van harte welkom bij
ons op school.
Opening schooljaar
Op maandagmiddag 10 september
hebben wij de jaaropening van dit
schooljaar.
U bent van harte welkom in de groep van
uw kind(eren) van 16.30u tot 17.30u.
Wat kunt u verwachten:
 U kunt kennismaken met de
juf/meester
 U kunt kennismaken met de
andere ouders uit de klas
 Uw kind laat de klas en de
boeken aan u zien
 U kunt vragen stellen aan de
juf/meester
Wij rekenen op een grote opkomst en
stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
Nieuws vanuit school
Vanaf dit schooljaar is juffrouw Marloes
als adjunct- en plaatsvervangend
directeur aangesteld op onze school.
Nieuwe indeling interne begeleiding:
Groep 1/2
juffrouw Esmée
Groep 3 t/m 5 juffrouw Kitty
Groep 6 t/m 8 juffrouw Marloes
Meester Anton heeft een nieuwe baan
gevonden op een school Rotterdam. Wij
wensen meester Anton heel veel succes
op zijn nieuwe school.

We zijn heel blij dat we dit schooljaar
een aantal nieuwe leerkrachten hebben
mogen verwelkomen op de Peperklip.
Hieronder stellen zij zich kort aan u voor.
Meester Robin
Ik ben Robin 26 jaar oud en sinds
augustus leerkracht van groep 3A.
Doordat ik erg van reizen hou ben ik
voor 6 maanden naar Nieuw Zeeland en
Australie geweest. Dit was een
fantastische ervaring! Mijn hobbys zijn
fotografie, hardlopen en tekenen. Het
mooiste aan het vak leerkracht vind ik
dat je de kinderen in een jaar ziet
groeien en dat je daar onderdeel van
bent.
Groeten, meester Robin

Juffrouw Bodil
Graag wil ik mij kort aan jullie
voorstellen. Ik ben de nieuwe juffrouw
bij de kleuters op de Peperklip. Ik ben
juffrouw Bodil. Op maandag en dinsdag
ben ik aanwezig bij de zeepaardjes in
groep 1/2C en op donderdag en vrijdag
bij de pinguïns in groep 1/2B. We
hebben deze week al een goede start
gemaakt en wij gaan er een fijn
schooljaar van maken!
Graag tot ziens, juffrouw Bodil

Meester Vincent
Hallo allemaal, Graag stel ik mij voor als
nieuwe groepsleerkracht van OBS De
Peperklip. Ik ben meester Vincent, 27
jaar oud, en ben in 2018 afgestudeerd
aan Hogeschool Rotterdam. Van
maandag t/m vrijdag geef ik les in groep
5A. In mijn vrije tijd sport ik graag.
Vooral racefietsen vind ik leuk om te
doen. Verder wandel ik graag in de
natuur. Ik heb veel zin in komend
schooljaar en samen gaan we er een fijn
jaar van maken. Graag tot ziens!
Groetjes, meester Vincent

Nieuwsbrief 1
september 2018
Juffrouw Banu
Mijn naam is Banu en ik ben 26 jaar. Sinds dit
schooljaar ben ik werkzaam op de Peperklip als
Onderwijsassistent. Jullie zullen mij vooral zien in de
groepen 4a & 4b.
Ik liep als kleutertje al door de gangen van de
Peperklip en dit maakt het werken op de Peperklip
voor mij extra speciaal! De sfeer van toen hangt er
nog steeds!
Juffrouw Banu
Schoolgids en schoolkalender
Als het goed is, heeft u onze nieuwe schoolkalender
ontvangen. Helaas is er een verkeerde versie gedrukt
en zullen de nieuwe kalenders zo snel mogelijk uw
kant op komen. De nieuwe schoolgids zal in de
komende periode ook op onze schoolsite geplaatst
worden.
Kunstklas in het Stedelijk museum
Heb je op zaterdag tijd en zin om zelf kunst te maken
en naar kunst te kijken? Doe dan mee aan de nieuwe
reeks kunstklassen in Stedelijk Museum Schiedam.
Gratis proefles op zaterdag 8 september 2018
11.00 - 12.00 uur, proefles voor kinderen 4 t/m 7
jaar
12.30 - 13.30 uur, proefles voor kinderen van 8 t/m
12 jaar
AVG
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen geldt
vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescerming (AVG). Met de komst van deze
nieuwe privacywet worden de gegevens van de
leerlingen en leerkrachten nog beter beschermd.
Tijdens de kennismakingsgesprekken zullen wij u
vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen
voor het gebruik van foto- en of beeldmateriaal.
De gehele AVG is binnenkort terug te vinden op onze
website.
Gym
De leerlingen krijgen twee keer per week gym van
onze vakleerkracht. De leerlingen van de groepen 3
t/m 8 gymmen in een korte broek,
t-shirt en gymschoenen.

Staking 12 september
Woensdag 12 september is de school dicht vanwege de
landelijke staking van de leerkrachten uit het primair
onderwijs. Met deze staking willen de leerkrachten
nogmaals aandacht vragen onder andere voor de hoge
werkdruk in het primair onderwijs.
Nieuws vanuit BSO Klipkids
Hallo allemaal.
Inmiddels is de school al weer begonnen en op KlipKids
hebben we weer veel zin om er een leuke schooljaar
van te maken.
Leo en Shareya zijn erbij gekomen en dat vinden we
heel erg leuk. Wil je ook bij KlipKids komen schijf je dan
in bij Komkids.nl en ga ook mee met ons op avontuur.
Juf Samantha is op een andere locatie binnen Komkids
gaan werken maar we krijgen heel snel een andere juf
erbij.
Groetjes en een avontuurlijke schooljaar.
KLIPKIDS.
Ouderbijdrage
De schoolreizen komen er deze periode weer aan en
om deze en andere leuke activiteiten te kunnen blijven
bekostigen vragen wij u de ouderbijdrage te voldoen.
Een heel groot gedeelte van de ouders heeft dit al
gedaan. Dank hiervoor!
De broodtrommel van Oost
Bij de mobiele buurtpost worden de komende
woensdagen weer leuke activiteiten georganiseerd.
Deze staan in het teken van “schoon Oost”. Lijkt het je
leuk om hieraan mee te doen? Je bent van harte
welkom bij de mobiele Buurtpost (tegen de Lidl) op
woensdagmiddag van 13.30u tot 15.30u.

