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Belangrijke data

Bericht van de ouderraad

4-12 Pietengym voor de
groepen 1 t/m 5

12-12 Open muziekdag
13.00 – 18.00

De ouderraad is een belangrijke groep
ouders bij ons op school. Ze helpen mee
met de organisatie van alle feesten,
belangrijke vieringen en uitstapjes die we
op school organiseren. Wij kunnen als
school niet zonder deze hulp.
Wilt u ook lid worden van de ouderraad
meldt u zich dan aan bij de directie!

19-12 Kerst op school

We hebben uw hulp hard nodig.

5-12 Sinterklaas kinderen
12.15u uit

21-12 Studiedag kinderen
Vrij
7-01-2019 Kinderen weer
naar school

Sint op de Peperklip
Sinterklaas is al weer even in Nederland
en de Peperklip maakt zich klaar voor zijn
bezoek.

De huishoek is veranderd in een
Sinterklaashuis
waar Sint en de
Pieten
cadeautjes in
kunnen pakken,
kruidnootjes
kunnen maken
en in het grote
boek kunnen
schrijven.
De kleutergroepen brengen een bezoek
aan het sinterklaaspaleis en
gaan als pieten gymmen in de grote
gymzaal.
Wat de kinderen zich afvragen is wie er
toch in het speellokaal slaapt, wie er in
de klas heeft gespeeld en wie oefent hoe
cadeautjes in de schoorsteen
moeten????? Heel spannend allemaal.
Kerst op de Peperklip

Op 5-12 komt Sinterklaas met zijn Pieten
naar de Peperklip:
8.20 verzamelen de groepen 3 t/m 8 op
het plein.
Kleuters zijn om 8.20 in de groep en gaan
met de juf naar het plein.
Belangrijk is dat iedereen op tijd komt.
Om 12.15 zijn de kinderen vrij.
Bericht uit de groepen 1/2
In de groepen 1/2 wordt hard gewerkt
over Sinterklaas.
Alle kinderen maken een mooie
feestmuts voor het feest van 5 december.
In de kring worden sinterklaasspelletjes
gedaan, prentenboeken voorgelezen en
liedjes gezongen.
De letter S van Sinterklaas wordt
aangeleerd. Met kleine pakjes worden
hoeveelheden geteld en wordt gekeken
welk cijfer er bij hoort.

Op woensdag 19-12 vieren we in de
avond weer kerst op school. Alle kinderen
nemen iets lekkers te eten mee waardoor
we met z’n allen kunnen genieten van
een heerlijk diner.
U krijgt nog een brief waarop u kunt invullen wat uw kind meeneemt, ook komt
er nog een brief met alle informatie over
de avond zelf.
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Open muziekmiddag op de Peperklip verzorgd
door de Muziek Academy
Op woensdag 12 december organiseert de Muziek
Academy in samenwerking met basisschool De
Peperklip een open muziekmiddag voor alle
kinderen en bewoners in de wijk.
Een aantal ouders kennen Amin Daci al van de
naschoolse djembé lessen die hij op woensdag
verzorgde.
Tijdens de open dag kunnen belangstellenden,
kinderen, jongeren en ouders, kennis maken met
Muziek Academy, organisatie en docenten,
muziekinstrumenten uitproberen, proeflessen
nemen en uiteraard zich inschrijven voor de
cursussen.
Daarnaast verzorgt de organisatie een sfeervol
programma met optredens van docenten en
artiesten, een meezing kerstliedjes concert, waarin
je volop kunt meezingen en genieten met je
vrienden en familie. Tevens is er ook gelegenheid
om je talent op het podium te laten zien begeleid
door professionele muzikanten.

Nieuws vanuit VKV Peperklip
Wij zijn begonnen met het thema “ik vier feest”. In dit
thema staan de feesten in de maand december centraal. De afgelopen twee weken zijn wij bezig geweest
met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. Wij
hebben een stoomboot in de groep. Hier kunnen de
kinderen zelf Sinterklaas en/of Piet spelen. Wie kleedt
zich aan als Sinterklaas en wie is Piet? Natuurlijk worden er pepernoten uitgedeeld Wij maken er een gezellig feest van.
Nadat Sinterklaas is vertrokken komt er een mooie
kerstboom in alle groepen te staan. In de keuken gaan
wij allerlei lekkere dingen maken met de kinderen en
zullen we veel liedjes zingen bij de Kerstboom.
Theaterproductie de Heksen van Roals Dahl
Ook dit jaar is er weer een productie van De Stokerij in
het Theater aan de Schie. In dit toneelstuk spelen een
aantal van onze kinderen mee vanuit de Jonge Stokerij.
Tickets zijn te verkrijgen via onderstaande link:
https://theateraandeschie.nl/voorstelling/deheksen

Programma: 12.00u – 16.00u







Feestelijke opening: Duo Daci
Kerstoptreden: Meezing kerstliedjes.
Korte optredens docenten. Verschillende
muziekstijlen.
Proeflessen: gitaar, viool, keyboard,
diverse slaginstrumenten
Openpodium: o.a. talenten op school.
Informatie & Inschrijvingen Muziek
Academy.

U bent van harte welkom om de “Open Dag
Muziek Academy “ bij te wonen op woensdag 12
december vanaf 12.00u op basisschool De
Peperklip.
Voor meer informatie:
info@artemscio.com

Digitalisering
Wilt u er nog aan denken om uw emailadres door te
geven aan de leerkracht van uw zoon of dochter. Wij
willen vanaf januari zoveel mogelijk brieven en mededelingen via de mail naar u versturen.

