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Belangrijke data
11-1 gr. 8 gastles
Brandweer
15-1 gr. 8
ervaringsmiddag
Life College
15-1 groepen 1/2 naar
de theatervoorstelling
"in de kelder staat een
huis"
23-1 Start
Schoolschrijver
28-1 Start Poëzieweek
30-1 Wijk familiedag op
School
1-2 Ouderbijeenkomst
omgaan met zakgeld

Allereerst de beste wensen voor het
nieuwe jaar.
We kunnen terugkijken op een drukke
maar hele gezellige maand december.
De schoolschrijver
Ook dit schooljaar doen we weer mee
met het halfjaartraject van de
Schoolschrijver voor de groepen 5. In dit
half jaar wordt er intensief gewerkt aan
het creatief omgaan met taal. Ook in de
andere groepen zal de Schoolschrijver
een les geven. Dit jaar zal
kinderboekenschrijfster Maranke Rinck
bij ons op school komen.
Op de site www.marankerinck.nl kunt u
meer informatie vinden.
Op woensdag 23-1 zal de feestelijke
opening plaatsvinden van dit project.
Poëzieweek

Digitaliseren
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in
onze nieuwsbrief willen wij gaan starten
met het digitaal versturen van brieven,
formulieren etc. Op deze manier zal het
papierverbruik gaan verminderen.
Hiervoor hebben wij uw emailadres nodig. Wilt u, als u dit nog niet hebt gedaan,
uw emailadres doorgeven aan de leerkracht van uw zoon of dochter.
Ouderbijeenkomst om gaan met zakgeld
Tijdens deze bijeenkomst geven wij u informatie en tips.
- Hoe je hier als ouder het beste mee om
kunt gaan.
- Waarom is het belangrijk je kind zak
geld te geven?
- Hoe doe je dit / bewustwording?
- Wat kan je kind met zakgeld?
- Welke verschillen zijn er?

Woensdag 31 januari start de Poëzieweek. Deze week gaan de leerlingen aan
de slag met verschillende werkvormen.
Ook dit jaar zullen we een gedichtenbundel maken met hierin het werk van onze
leerlingen.

Datum:
vrijdag 1-2-2019
Tijd:
8.30-9.30 uur
Voor wie:
voor ouders / verzorgers
van kinderen uit groep 5 t/m 8
Plaats:
Ouderkamer van obs De
Peperklip
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Inschrijven voor de Muziek Academy

Tips en tops vanuit de groepen 1/2

Op woensdag 12 december heeft de Muziek
Academy een open muziekmiddag gehouden bij
ons op school. Er zijn veel kinderen met hun
ouders komen kijken.

In de groepen 1/2 zijn veel activiteiten erop gericht om
de fijne motoriek te stimuleren.

Mocht u uw kind willen inschrijven voor één van
de muzieklessen kan dit nog steeds.

Wat u uw kind kan laten doen is:

Thuis kunt u uw kind hier ook in stimuleren.



Kranten en folders in stukken scheuren.

Voor meer informatie kunt u ook mailen naar:
info@artemscio.com



Eten helpen bereiden: banaan in stukjes snijden, boontjes breken, brood smeren.

Luizen pluizen



Na iedere schoolvakantie worden alle leerlingen
op hoofdluis gecontroleerd. Vrijdag18 januari zal
de controle plaatsvinden. Graag geen gel in de haren en lange haren los of in een staart.

Voelen welk voorwerp er onder een doek verstopt ligt.



Met een knijper kleine dingen oppakken zoals
propjes papier en watjes.



Lekker veel buitenspelen.



Spelen met zand



Tekenen en knutselen (met doosjes die anders
bij het oud papier terecht komen)



Uw kind zichzelf laten aan -en uitkleden.

Familiedag



Oefenen met veters strikken.

Op woensdag 30 januari wordt de familiedag voor
Schiedam Oost georganiseerd bij ons op school.
Het thema van deze middag is gezond eten &
bewegen. U bent samen met uw kind van harte
welkom.



Een ketting rijgen.



Gezelschapsspelletjes spelen met kleine pionnen en een dobbelsteen.

Wordt bij uw kind hoofdluis en/of verse neten (eitjes van de hoofdluis) gevonden?
Dan neemt de leerkracht contact met u op.
Wij volgen bij deze luizencontroles de richtlijnen
van de GGD.

Voor wie: ouders en kinderen (tot 12 jaar)
Wanneer: Basisschool de Peperklip
Inloop:
vanaf 13.30 uur
Eind:
16.00 uur
U kunt zichzelf aanmelden door een mail te sturen
naar oeveren@wotschiedam.nl



