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Belangrijke data

Beste ouders,

Tips en tops vanuit de groepen 1/2

9-12 Studiedag,
kinderen vrij

We zijn ontzettend blij dat we
vandaag weer alle leerlingen op
school kunnen ontvangen. Wat
hebben we ze gemist.

In de groepen 1/2 zijn veel
activiteiten erop gericht om de fijne
motoriek te stimuleren.
Thuis kunt u uw kind hier ook in
stimuleren.
Wat u uw kind kan laten doen is:
• Kranten en folders in stukken
scheuren.
• Eten helpen bereiden:
banaan in stukjes snijden,
boontjes breken, brood
smeren.
• 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.
• Oefenen met veters strikken.
• Een ketting rijgen.
• Gezelschapsspelletjes spelen
met kleine pionnen en een
dobbelsteen.

17-12 Kerst op school
18-12 Kinderen vrij en
start van de
Kerstvakantie

We willen u via deze weg nogmaals
bedanken voor alle lieve berichten,
uw steun en flexibiliteit in de
afgelopen periode.

4-1-2021 weer naar
school

Sinterklaas op de Peperklip

4-1-2021 Luizenpluizen
Na de kerstvakantie
worden de naschoolse
activiteiten weer
opgestart.

Op maandag wordt er nog aandacht
besteed in de groepen aan
Sinterklaas. De groepen 1 t/m 4 zullen
een bezoekje krijgen van de
hulppieten en in de groepen 5 t/m 8
wordt er met de meegebrachte
cadeautje een spel gespeeld. We
maken er nog een gezellige dag van.

Kerst op de Peperklip
Na maandag zal de school in
kerstsferen worden gebracht. De
kerstviering zal er dit schooljaar
helaas ook anders uitzien dan andere
jaren. Meer informatie volgt over de
viering volgt zo snel mogelijk.

Nieuwsbrief 4
december 2020
Regels bij leerlingen in de basisschoolleeftijd
die (neus)verkouden zijn
We krijgen regelmatig de vraag of een leerling
die verkouden is naar school mag komen.
Hieronder nog een keer de regel vanuit het
RIVM.
Leerlingen in de basisschoolleeftijd die
verkouden zijn, mogen naar school. Ook als zij
neusverkouden zijn. Maar een kind blijft thuis:
•
•
•

als een kind ook koorts of andere Covid19-klachten heeft;
als een kind een huisgenoot heeft met
bevestigde COVID-19;
als een huisgenoot van een kind koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft. De huisgenoot zal
zich moeten laten testen. In afwachting
van de uitslag blijft de leerling thuis.

Twijfelt u of uw kind wel naar school kan? Neem
dan contact op met de leerkracht van uw kind of
met onze administratief medewerkster
010-4152685.
Inschrijven voor de Muziek Academy
Bij ons school worden na schooltijd
muzieklessen gegeven door Amin Daci van de
Muziek Academy. De Muziek Academy is een
kleurrijke muziek waar uw kind verschillende
muziekinstrumenten leert bespelen. De
docenten proberen de leerlingen te inspireren
en te motiveren om zo hun muzikale talent te
ontwikkelen.
Er zijn al cursussen voor kinderen vanaf 4 jaar.

Mocht u uw kind willen inschrijven voor één van de
muzieklessen of voor een proefles? Dit kan via deze
link:
https://www.muziekacademy.com/proefles/
De lessen zullen starten na de kerstvakantie.
U kunt voor meer informatie ook mailen naar:
info@artemscio.com
Nieuws vanuit de VKV / BSO
De maand december staat in het teken van feest
vieren. Eerst Sinterklaas en dan het Kerstfeest. Dit
jaar hebben wij het Sinterklaasfeest zonder
Sinterklaas gevierd. Maar dat geeft niet, want wij
hebben er een echt Sinterklaasfeest van gemaakt.
Nu Sinterklaas is vertrokken uit Nederland, gaan
wij door met het vieren van het Kerstfeest. Er komt
gezellig een kerstboom in onze groep te staan, die
de kinderen zelf mogen versieren. Wij gaan
verschillende knutselactiviteiten doen, zoals het
maken kerstballen, sterretjes en nog veel meer
mooie dingen. Op 17 december hebben wij samen
met de kinderen een kerstontbijt. Door alle
maatregelen kunnen de ouders er helaas niet bij
zijn. We maken leuke foto’s en die delen we met
de ouders.
Op de BSO zijn de kinderen ook volop bezig
geweest met Sinterklaas. Er is gezellig geknutseld
over Sint en Piet. Het thema feest is duidelijk
zichtbaar op de BSO. Het lokaal is mooi versierd
door de kinderen.
Na het Sinterklaasfeest gaan wij ons richten op het
Kerstfeest. Wij krijgen een kerstboom in de groep
die wij samen met de kinderen gaan versieren. Er
worden knutselwerkjes gemaakt om het lokaal
mooi feestelijk te maken.

