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Belangrijke data
1-6 tuinles gr 4
6-6 vrij i.v.m. Pinksteren
8-6 tuinles gr ½ a en b
9-6 fluisterboot gr 6a
11-6 Boekstartdag in de
bibliotheek
13-6 hiphop les gr 7 en 8
20-6 hiphoples gr 7 en 8
21-6 tuinles gr ½ c en d
22-6 tuinles gr ½ e en f
23-6 fluisterboor gr 6b
28-6 dans in school
29-6 Grote reis gr 2
1-7 dans in school
1-7 Caribbean groep 8
6-7 afscheid groep 8
7-7 zomervakantie

Volgend schooljaar
Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan de groepsindeling voor
volgend schooljaar. We verwachten jullie
op korte termijn hierover verder te
kunnen informeren. We zullen zeer
binnenkort de groepsindeling met de
kinderen en met u delen.
Jong ondernemen
De leerlingen van onze verrijkingsgroep
hebben gewerkt rondom het project ‘
jong ondernemen’. Tijdens dit project zijn
ze pop-up store gestart. Op de
verkoopdag mochten de leerlingen hun
zelfgemaakte
producten aan
de leerlingen
van een andere
groep en de
leerkrachten
verkopen. Ze
werkten met
zgn. Biz euro’s
en moesten
serieus aan de
slag om te
proberen winst te gaan maken! Het
materiaal voor hun producten, maar ook
de huur van de werkruimte moest
worden betaald, ze leerden hoe ze hun
kosten en uitgaven moesten vastleggen
en ze berekenden hoeveel hun
zelfgemaakte producten kostten en voor
hoeveel ze het dachten te kunnen
verkopen. Daarnaast hebben ze ook
kennisgemaakt met het verkopen van
aandelen. Nadat alles bedacht en
ontworpen was, werden er ook nog echte
reclamespots gemaakt.
Woensdag 1 juni was het dan zover; de
pop-up stores werden ingericht en
leerlingen uit groep 6 en een aantal
leerkrachten kwam ‘shoppen’. Iedereen
kreeg een aantal Biz Euro te besteden en
alles moest op. Er werd gestreden om
klanten en alle verkooptrucs werden
gebruikt.

Alle leerlingen hebben veel geleerd van het
project en vooral veel plezier gehad
Op woensdag 15 juni is er een tweede
verkoopdag voor de ouders van de
leerlingen uit de verrijkingsgroep.
Nieuws uit groep 4B
Boek van de week
Om een rijke
leeromgeving te
bieden op het gebied
van lezen, hebben
we in groep 4b een
leeshoekje gemaakt.
Op de lessenaar staat
het boek van de
week. Dit boek staat
een week centraal
tijdens de leeslessen. Dit presenteren we,
lezen eruit voor, bespreken we en doen er
wisselende activiteiten mee. Dit alles om
het leesplezier bij de kinderen te vergroten
en om ze kennis te laten maken met zoveel
mogelijk boeken en andere leesactiviteiten.
Nieuws vanuit de bibliotheek
Los jij het geheim op van professor Rövers?
Actiehelden opgelet… inbreken toegestaan!
Professor Rövers zou in de bieb komen,
maar ze is er niet. Wel heeft ze een kist
laten staan. Lukt het jou in een uur deze
geheimzinnige kist van Prof. Rövers open te
krijgen? Meld je aan voor dit spannende
avontuur en wie weet lukt het om de kist te
openen en de schat te vinden! Meld je aan
via de website van de bibliotheek
Schiedam!

Woensdag 8 juni: Korenbeurs om 15.30 uur
Vrijdag 10 juni: Singel 24 om 15.00 uur
https://www.debibliotheekschiedam.nl/age
nda.html
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Peperklip basketbal team the black arrows
Het basketbalteam van de Peperklip, The Black
Arrow, is alweer een heel schooljaar aan het trainen
onder leiding van coaches vanuit de Yets foundation.
De leerlingen hebben hierin mooie stappen gemaakt
en het werd dan ook tijd om deze vaardigheden in
de vorm van een wedstrijd op de proef te stellen. Op
woensdag 1 juni was het dan zo ver en hebben onze
toppers het opgenomen tegen het team van de
Poldervaart. Het was een mooie wedstrijd die door
het team van de Peperklip met 22-2 werd
gewonnen. Nog belangrijker dan de winst is dat ons
team goed samen heeft gespeeld en het een
sportieve wedstijd was.

In 2014 is de Yets foundation opgericht. Het doel van
de organisatie is het inzetten van sport als middel
om jongeren van nu te begeleiden en te
ondersteunen in hun ontwikkeling naar een
positieve rol in de maatschappij. Het team,
bestaande uit leerlingen uit groep 7 en 8, the black
arrow traint 1x per week onder leiding van coach
Pedro.
Naast dit basketbalprogramma komen er ook
jongeren coaches vanuit Yets bij ons op school. Zij
kunnen met kinderen uit de groepen 7 t/m 8, die
hier behoefte aan hebben, in gesprek gaan en/of
spelen mee tijdens een spel. Wij vragen altijd vooraf
toestemming aan ouders.
Oost Pact Door
Wijkmagazine OOST! staat vol nieuwtjes, interviews
en verhalen over en uit Schiedam-Oost, verzameld
en geschreven door mensen die er wonen en
werken. Een leuke manier om de wijk (beter) te
leren kennen!
Ook vind je in het magazine handige tips en
telefoonnummers, plus de wijkagenda met alle
activiteiten op het gebied van sport, muziek, taal,
ontspanning en ontmoeten.
Iedereen die in Oost woont, krijgt het magazine
gratis in de brievenbus. Woon je niet in de wijk? Lees

Agenda van Oost
Kijk voor alle activiteiten op
https://wijkportaal.oostpactdoor.nl/agenda
Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Start schooljaar
ma 22-8
Herfstvakantie
ma 17-10 t/m vrij 28-10
Sinterklaas
ma 5-12 tot 12.15
Kerstvakantie
ma 26-12 t/m vrij 6-1
Voorjaarsvakantie ma 27-2 t/m vrij 3-3
Goede Vrijdag
vrij 7-4
Tweede Paasdag ma 10-4
Meivakantie
ma 24-4 t/m vrij 5-5
Hemelvaart
do 18-5 en vrij 19-5
Pinksteren
ma 29-5
Studiedag
woe 28-6
Zomervakantie
ma 10-7 t/m vrij 18-8
Nieuws vanuit VKV
De maand juni wordt heel erg spannend, want we gaan
aan de slag met het thema ‘Ik ga op vakantie’. Samen
met de kinderen gaan wij de themahoek inrichten
rondom het thema strand. Er wordt een grote tent
opgezet waarin de kinderen kunnen kamperen. Een
zandbak is natuurlijk niet weg te denken. Tijdens dit
thema hebben wij het boek “Bobbi gaat op vakantie”
centraal staan. Bij dit boek komt er ook een verteltafel
te staan in de groep. De kinderen kunnen het verhaal
naspelen en zo het verhaal beter begrijpen. Daarnaast
worden nog veel andere leerzame activiteiten
aangeboden.
Nieuws vanuit BSO
Ook voor onze BSO kinderen hebben we een uitgebreid
programma bedacht. Zo gaan we met water spelen, een
tent opzetten, picknicken, smoothies en ijsjes maken.
Als jullie van de zon en leuke spellen willen genieten
zijn jullie van harte welkom.
Afscheid juf Helga en juf Özlem
Na vele leuke jaren gaan onze lieve juf Helga en juf
Özlem ons verlaten. Juf Helga gaat van haar pensioen
genieten en juf Özlem gaat genieten van haar kinderen.
Wij wensen Helga en Ozlem hele leuke tijden en veel
plezier in de toekomst. Op vrijdag 1 juli gaan we voor
het afscheid van de juffen op de locatie van VKV
Peperklip een groot feest organiseren.
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‘m dan online via
www.oostpactdoor.nl/wijkmagazine

