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Belangrijke data
1-10 Start week van
het geluk
5-10 verkeersles
gr 6A,6B,7A,7B,8A,8B
5-10 t/m 9-10
kennismakingsgesprekken gr 1 t/m 8

Schooltijden na de herfstvakantie
We hebben in goed overleg met de MR
van onze school het besluit genomen om
de schooltijden 8.30-14.00u voor de
komende periode aan te houden (in ieder
geval tot de Kerstvakantie). Op deze
manier kunnen we uw veiligheid en die
van de leerlingen en leerkrachten
waarborgen.

Een deel van de opbrengst wordt door
boekhandel Post Scriptum geschonken
aan onze school om te investeren in
nieuwe leesboeken!
U krijgt nog een brief met informatie
hoe u de boeken online kunt
aanschaffen.

Gezond eten
Eten op school
Tussen de middag lunchen
de kinderen met elkaar en met de
leerkracht.
Wij vinden
gezonde voeding
zeer belangrijk.
Geef uw kind
daarom niet
altijd een
boterham met
9-10 einde
Kinderboekenweek
hagelslag of
Kinderboekenweek
Op woensdag 30-9 is de
vlokken mee naar school maar ook eens
Kinderboekenweek van start gegaan. Tot een boterham met zuivelspread,
12-10 verkeersles
en met 9 oktober 2020 staat het thema
smeerkaas of magere vleeswaren. Erbij
gr 6A,6B,7A,7B
En Toen? centraal. In deze periode zullen kunt u lekker wat reepjes paprika,
schijfjes komkommer of tomaatjes mee
activiteiten en lessen aangeboden
15-10 8-10 vergadering worden en verkennen de leerlingen de
geven.
leerlingenraad
wereld van vroeger. Alle groepen mogen
online een boek voor hun klas uitzoeken. Drinktip
19-10 t/m 23-10
Een (herbruikbaar) flesje water of bidon
herfstvakantie
met water is makkelijk om mee te
Boekenmarkt
geven, bij warm weer kan uw kind zelf
Dat dit jaar alles anders is, mag wel
26-10 weer naar school duidelijk zijn. Normaal staat boekhandel water bijvullen en het bovendien is het
Post Scriptum altijd bij ons op school met een gezondere keuze dan een pakje met
26-10 luizenpluizen
siroop.
een boekenmarkt. Dit is nu, vanwege
Corona, niet mogelijk.
29-10 gr 1/2
Op de site gezondtrakteren.nl vindt u
verkeersles
Dit jaar kunt u de boeken online bestellen niet alleen ideeën voor een gezonde
traktatie maar ook informatie over een
en de boeken worden op school
gezond ontbijt en lunch.
afgeleverd. Is dat niet makkelijk?
Kennismakingsgesprekken
In de week van 5 oktober heeft u een
6-10 basketbalclinic
gesprek met de leerkracht van uw kind.
gr 7
We zijn erg blij dat we u persoonlijk
kunnen ontmoeten en dat u kennis kunt
6-10 archeologie les in maken met de nieuwe leerkracht van uw
de groepen 1/2
kind.
We vragen u vanwege de aangescherpte
8-10 vergadering
coronamaatregelen alleen naar het
leerlingenraad
gesprek te komen.
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Nieuws vanuit VKV de Peperklip
Op vkv Peperklip zijn wij bezig met het thema “dit
ben ik”. Tijdens dit thema leren wij onder andere
de lichaamsdelen en de namen van de kinderen en
hoe we verschillen van elkaar. Ben je groot ben je
klein? Heb je blauwe ogen of bruine ogen? Ben je
een meisje of een jongen en hoe weet je dat? Er
komen verschillende onderwerpen aan bod. Wij
gaan gesprekken voeren over de familie. Met wie
woon je? Hoe ziet je huis eruit en je kamer?
Natuurlijk hebben wij tijdens dit thema ook
aandacht voor de herfst. Wij maken parapluutjes,
paddenstoelen en nog meer leuke dingen over de
herfst. Wij krijgen ook een herfsttafel op de groep.

Week van het geluk
Tijdens de Week van het Geluk Van 1 t/m 8 oktober
wordt er in Schiedam aandacht besteed aan geluk
een eenzaamheid. Samen met leerlingen uit groep
3 t/m 8 wordt er een moment stil gestaan wat het
betekent als je je eenzaam voelt en hoe we met
elkaar het verschil kunnen maken.
Per groep wordt ook iets moois/leuks/liefs gemaakt
voor de eenzame mensen in de wijk. Deze werkjes
zullen dan tijdens de ‘High tea bij tante Sjaan’ in
Wijkcentrum Oost, op woensdag 7 oktober worden
aangeboden aan de wijkbewoners.

Op de bso zijn wij bezig met het thema “dit ben ik”.
Kennismaking met nieuwe kinderen staat centraal.
Wie ben jij? Met wie woon je? Over een aantal
weken is het alweer herfstvakantie, op de bso
hebben wij dan leuke activiteiten en uitstapjes.

Wat fijn dat zoveel leerlingen en ouders tijdens de
Schoolbrengweek lopend of op de fiets naar school
zijn gekomen. Voor veel ouders de gewoonste zaak
van de wereld, maar sommige moesten hier
aanpassingen voor doen. Wij hopen dat iedereen
de voordelen van lopen of fietsen naar school heeft
ervaren. Nu we zo goed begonnen zijn, laten we
dan ook de rest van het schooljaar zo vaak mogelijk
lopend of op de fiets naar school komen.

Muziekonderwijs
Na de herfstvakantie gaat juf Jetta op donderdag
weer starten met de muzieklessen. Tijdens deze
lessen wordt er gezongen, leren de leerlingen meer
over de verschillende instrumenten en wordt er
voorzichtig een begin gemaakt met het aanleren
van het notenschrift.
Ieder kind is muzikaal, ook al heeft de een meer
muzikaal talent dan de ander. Naast het feit dat
muziekles leuk is heeft muziekonderwijs ook veel
invloed op de cognitieve, sociaal emotionele en
creatieve ontwikkeling van leerlingen.

Schoolbrengweek

