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Belangrijke data:
3-12 Sint op school
leerlingen om 12.15u
uit
23-12 kers eest
24-12 leerlingen vrij
25-12 t/m 9-1 -2022
vakan e
10-1-2022 weer naar
school
11-1 verkeersles
groepen 3,4,5
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De Agenda van Oost
Voor het actuele
aanbod kijkt u op:
h ps://
wijkportaal.oostpactdo
or.nl/agenda

Sinterklaas op de Peperklip
Op vrijdag 3-12 vieren we Sinterklaas
bij ons op school. Het feest zal
vanwege de aangescherpte
maatregelen rondom Corona in
aangepaste vorm worden gevierd. We
maken er in ieder geval een gezellige
dag van!
Zoals u al eerder hee kunnen lezen
zijn de kinderen op 3-12 om 12.15u
uit.
Kerst op de Peperklip
Op vrijdagmiddag 3-12 worden de
kerstspullen tevoorschijn gehaald en
zal de school in kerstsferen worden
gebracht. Helaas zullen we dit jaar
ons kers eest vanwege Corona weer
niet kunnen vieren zoals we dit
gewend zijn. Meer informa e hierover
volgt zo snel mogelijk.
Belangrijke Corona basisregels voor
kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn:
• Kinderen met milde
verkoudheidsklachten op de
basisschool blijven thuis en worden
getest door de GGD. Als ze niet
worden getest, blijven ze thuis tot ze
minimaal 24 uur geheel klachtenvrij
zijn.
• Kinderen met bekende chronische
luchtwegklachten, astma of
hooikoorts zonder koorts en/of
benauwdheid mogen naar school en/
of opvang. Hier is géén
verklaring van een arts voor nodig is.
• Kinderen die recent (tot maximaal 8
weken terug) zijn hersteld van
COVID-19
hoeven niet opnieuw getest te
worden. Bij twijfel over de aard van de
klachten
blijven zij wel thuis.
• Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8
geldt een advies om bij verplaatsing
binnen de school een
mondneusmasker te dragen. Dit geldt
ook voor alle

Tips en tops uit de 1-2
Goed slapen is heel belangrijk voor
kinderen. Als kinderen te weinig
slapen, groeien ze minder snel, zi en
ze minder goed in hun vel en nemen
ze de leerstof op school minder goed
op
Hoeveel moeten kinderen slapen?
Kinderen van 4 en 5 jaar hebben
ongeveer 11 uur slaap per nacht
nodig. Kinderen van 6 jaar ongeveer
10 uur slaap.

Tips om goed te slapen:
•
Zorg voor regelmaat. Laat uw
kind elke dag
op dezelfde jd naar bed gaan en
opstaan.
•
Laat geen dutje ná school jd
doen. Hierdoor verschui het
slaapritme.
•
Meer bewegen zorgt voor
een diepere slaap. Dus lekker veel
naar buiten.
•
Zorg voor een vast ritme:
Neem samen nog even de dag door./
lees samen een boekje.
•
Roept je kind ’s nachts vaak?
Laat weten dat je er al jd bent als er
iets is, maar dat je zelf ook wilt
slapen.
•
Zorg voor een slaapkamer die
niet te warm of te koud is.
Nieuwe uitdaging
Zoals u op Parro hee kunnen lezen,
zal juf Marloes vanaf 1-1-2022 niet
meer werkzaam zijn op de Peperklip.
Zij wordt directeur op de Tweemaster
in Capelle aan den IJssel. We wensen
juf Marloes heel veel succes met deze
nieuwe uitdaging en we gaan haar
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BHV cursus personeelsleden
15 personeelsleden hebben de jaarlijkse BHVherhalingscursus goed afgerond en hun licen e
is hiermee verlengd met een jaar.
BHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp
die wordt verleend bij incidenten in de school,
die de veiligheid en de gezondheid van
leerkrachten, leerlingen en andere aanwezigen
bedreigen.
Elk jaar voeren we een of twee
ontruimingsoefeningen uit. Het doel hiervan is
om de kinderen en medewerkers te trainen op
welke manier zij de school snel en veilig kunnen
verlaten en de BHV'ers leren hoe zij een
ontruiming moeten begeleiden.
De BHV-taken bestaan uit:
Melden van een noodsitua e en
alarmeren van de hulpverlening
Ontruimen van het schoolgebouw
Hulpverlenen bij persoonlijk letsel
Beheersen en bestrijden van brand
Coördina e jdens een noodsitua e
Theaterproduc e Koning
Dit jaar is er weer een produc e van De Stokerij
in het Theater aan de Schie. In dit toneelstuk
spelen een aantal van onze kinderen mee vanuit
de Jonge Stokerij. Gaat u ook kijken naar dit
nieuwe toneelstuk.
Tickets zijn te verkrijgen via onderstaande link:
h ps://theateraandeschie.nl/voorstelling/
koning

Op jd naar school
Gelukkig komen de meeste kinderen keurig op jd
op school, maar de laatste jd lijkt het
aantal “te laat komers” toe te nemen. Wilt u er
alstublie op le en dat de kinderen op jd
op school zijn. Te laat komers verstoren de rus ge
start van de lesdag.
Vanaf 08.15u kunnen de kinderen van de groepen 5
t/m 8 al naar binnen. Om 8.20u kunnen de
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 naar binnen.
Dank voor uw medewerking! Te laat komen wordt
geregistreerd in onze leerlingadministra e. Bij
veelvuldig te laat komen, zijn wij helaas verplicht
een
melding te doen bij de leerplichtambtenaar.
Ziek melden van leerlingen
Wilt u uw zoon of donchter ausltublie tussen
8.00u en 8.30u afmelden. Dit kan telefonisch bij
onze administra ef medewerkster op nummer
0104152685 of via de mail
administra e.peperklip@primoschiedam.nl

Nieuws vanuit BSO Klipkids
Ook de BSO kinderen hebben in de afgelopen paar
weken hard gewerkt. Sinterklaas hee de schoenen
van alle kinderen inmiddels gevuld, maar we hopen
natuurlijk dat Sinterklaas nog even langs zal komen
en nog meer cadeaus zal brengen. Als Sinterklaas
weer vertrokken is, gaan we met de kinderen
beginnen aan het maken van kerstversiering en
zullen we de ac viteiten hier ook op aan laten
sluiten. We gaan de ruimte van de BSO mooi
versieren met zelfgemaakte kerststukjes, we gaan
zelf lampionnetjes maken en er zal een kers ilm
worden gekeken. Op woensdag 22 december staat
een Kerstbrunch gepland! Alle BSO kinderen zijn
welkom!
Vanaf 24 december gaan we genieten van de
Kerstvakan e! De BSO deuren zijn open voor de
kinderen die extra vakan eopvang nodig hebben.
Veel plezier en tot 2022!
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Lieve groeten van het team van IKC Peperklip!
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