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Belangrijke data

Kinderboekenweek 2018

Jippie, we gaan weer (warm) lunchen!

1-10 Voorstelling ruimte
in beweging gr 5

Dit jaar is het thema van de
Kinderboekenweek vriendschap:
Kom erbij!

Voor de zomervakantie hebben de
kinderen van groep 6, 7 en 8 elke
donderdag kunnen genieten van een
warme lunch gemaakt door kinderen
van groep 8.
Dit is zo
goed
bevallen,
dat we weer
gaan
starten met
deze
lunches! Vanaf deze maand, elke week,
voor alle kinderen van groep 6, 7 en 8
(en alle leerkrachten): de gezonde lunch.
Wekelijks bereid door 5 kinderen. Als
eerste gaat groep 8 meekoken. Samen
met kok Inge zullen zij de lunch
bereiden, het eten rondbrengen en
vertellen aan de leerlingen wat ze
hebben gemaakt. De lunch kan warm of
koud zijn, soms met brood, soms met
pasta of iets heel anders. De maaltijd is
altijd halal en vaak vegetarisch.
Dus zit jij in groep 6, 7 of 8, dan wordt
het weer genieten! Je kunt die dag
minder of geen lunch mee te nemen van
thuis!
Tot snel, kok Inge

3-10 Bliksemstage gr 7
3-10 Start
Kinderboekenweek
10-10 Bliksemstage gr 8
12-10 Einde
Kinderboekenweek
15-10 Schoolkamp gr 8
17-10 Studiedag, leerlingen
vrij
18-10 Gr 8 terug van kamp
20-10 Rommelmarkt in
Schiedam Oost
20-10 Herfstvakantie
2 weken
5-11 Weer naar school

Naast alle leuke activiteiten in de groep
houden we ook dit jaar weer een
voorleeswedstrijd voor de leerlingen uit
groep 6 en 7.
De finales van deze voorleeswedstrijd
vinden plaats op ons eigen
Peperklippodium.
Op woensdagochtend 3-10 is de opening
op het plein. Komt u ook!
In de bibliotheek zijn een heleboel leuke
activiteiten te doen rondom de
Kinderboekenweek. Deze kunt u
terugvinden op:
https://debibliotheekschiedam.info/com
pleet-agendaoverzicht/kinderboekenweek-2020
Boekenmarkt 2018
Ook dit jaar hebben we tijdens de
Kinderboekenweek de boekenmarkt op
school. Komt u ook met uw kind langs om
een leuk boek te kopen?
De opbrengst wordt door boekhandel
Post Scriptum geschonken aan onze
school zodat we een hoop nieuw boeken
aan kunnen schaffen voor de leerlingen.

Inspectiebezoek
Donderdag 20 september is de
onderwijsinspectie bij ons op school
geweest. Bij zo’n onderzoek wordt er
gekeken of wij als school voldoen aan
bepaalde kwaliteitseisen.
Het eindoordeel van de inspectie was
voor onze school ruimvoldoende tot
goed.
We zijn ontzettend trots op onze
kinderen, ouders en leerkrachten!!
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De Gouden Kliko

Schoolapp

Juffrouw Jetta en Natascha (onze buurvrouw) zijn
genomineerd voor de Gouden Kliko. Dit is een
stimuleringsprijs voor Schiedammers met een groot hart
voor duurzaamheid en milieu. Wij zijn als school al goed
op weg en samen met de buurt gaan we voor een
schoner Schiedam Oost. U kunt via de facebookpagina:
De afvalmeiden van Oost juf Jetta ondersteunen.

We krijgen steeds vaker de vraag van ouders of we de
informatie die u krijgt vanuit school niet digitaal kunnen
versturen. Onze ICT medewerker is de mogelijkheden
op dit moment aan het uitzoeken. U heeft een
formulier gekregen met de vraag om hier uw gegevens
op in te vullen, zodat wij van iedereen het juiste emailadres hebben.

Op maandag 15 oktober gaan de afvalmeiden van Oost
ploggen (joggen en tegelijkertijd zwerfafval ruimen) bij
ons in Oost. Voor elke persoon die meedoet krijgt juf
Jetta 20 bonuspunten! Info hoe, wat en waar precies
volgt nog, maar houdt u de datum alvast vrij!

Buurthap

Op www.afvalthechallenge.nl is meer informatie te
vinden over dit goede project.

Vind je het leuk om zelf eens je Hap met de Buurt te
delen?
Je bent van harte welkom!

Vanaf maandag 8 oktober zal er iedere maandag op
school gekookt worden door en voor buurtbewoners.
Iedereen uit de buurt kan hierbij aanschuiven.

Rookvrij schoolplein
Rommelmarkt in Oost
Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken.
Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om
volledig rookvrij op te groeien. Dit kan alleen in een
rookvrije omgeving.

Op 20 oktober wordt er een gezellige buurt
rommelmarkt georganiseerd op het Edisonplein. De
Peperklip heeft ook een kraam waar kinderen een leuke
activiteit kunnen doen.
Zien we u ook 20 oktober tussen 11.00u en 16.00u?
Nieuws vanuit Klipkids
Hallo allemaal,

Vanaf 2020 is een rookvrij schoolterrein verplicht. We
willen als school dan een stap in deze richting en vragen
u vriendelijk niet meer op het schoolplein te roken.

Juf Özlem is al enige tijd bij ons op de BSO werkzaam.
Zij werkt op de woensdag, donderdag en vrijdag. Naast
haar werk bij Klipkids is juf Özlem ook werkzaam op vkv
de Peperklip.

Bliksemstage groepen 7 en 8

Deze komende periode gaan we werken aan onder
andere de thema’s herfst en Halloween.

In samenwerking met de organisatie JINC gaan onze
leerlingen uit de groepen 7 en 8 bij verschillende
bedrijven in Schiedam op bezoek. Tijdens dit bezoek
maken ze kennis met een aantal beroepen. Daarbij
steken ze de handen uit de mouwen en doen ze een
ochtend lang echt ervaring op.

Speel-o-theek
Donderdag 25 oktober (dit is in de herfstvakantie)
organiseert Speel-o-theek Ikkie een Lego en Duplo
Bouw Dag (van 10:00 – 14:30 uur). Alle kinderen tot 13
jaar uit Schiedam en omstreken kunnen zich hiervoor
inschrijven. Dit evenement wordt georganiseerd in de
lokalen van Natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3,
Schiedam-Noord

