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Belangrijke data

Beste ouders,

Zesde kleutergroep

De activiteiten zijn voor
de komende periode
afgezegd.

De leerkrachten van obs De Peperklip
wensen u een goed en gezond 2021! We
gaan er met elkaar weer een mooi jaar
van maken. Het jaar begint een beetje
anders dan anders, want we beginnen
met online thuiswerken. We hopen
natuurlijk snel weer open te kunnen
gaan, want we missen de leerlingen
enorm. Wij beseffen ook dat het weer
veel van u vraagt als ouder om het
thuiswerken te begeleiden.

Wij zijn heel blij dat veel ouders uit de
wijk kiezen voor onze school.
Dit betekent dat onze kleutergroepen de
laatste periode flink gegroeid zijn.
Wij vinden het niet wenselijk dat de
leerlingen in een te grote groep 1/2
zitten en gaan daarom na de
schoolsluiting starten met een zesde
kleutergroep.

De school heeft een e-mailadres
Testbeleid voor kinderen tot en met 12
aangemaakt om in te kunnen loggen op
jaar aangepast
de Google meet vergaderingen van de
klas.
Aangepast testbeleid kinderen tot en
Lukt het uw kind niet om in te loggen,
met 12 jaar:
dan kunt u gebruik maken van dit e1. – Heeft uw kind klachten die passend
mailadres.
zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts
peperklipnood@gmail.com wachtwoord:
en/of benauwdheid? Dan maakt u een
School1!
afspraak voor een test via 0800-1202.
2.
Stappenplan om in de meet vergadering
-Twijfelt u over het maken van een
van de klas te komen.
testafspraak voor uw kind van 0 t/m 6
- Klik op de meetlink in parro of op de
jaar bij verkoudheidsklachten?
meet-tegel in MOO
Bel dan ook naar 0800-1202
- vraagt Google om een e-mailadres? Tik
in peperklipnood@gmail.com
3. -Kinderen die getest worden, blijven
- vraagt Google om een wachtwoord? Tik
thuis totdat de uitslag bekend is.
School1!
o
Gaat er toch iets mis? Vraag de juf of
meester om hulp. We wensen iedereen
alvast een heel fijn weekend en tot
volgende week op Google meet! De
juffen en meesters van de groepen 3 t/m
8
Studieweek van ma 1-3-2021 t/m
vrij 5-3-2021 gaat niet door
In overleg met de ouders en leerkrachten
van onze medezeggenschapsraad hebben
we besloten om de studieweek
(ma 1-3-2021 t/m vrij 5-3-2021) die na de
voorjaarsvakantie gepland stond niet
door te laten te gaan.

4. - Kinderen met alleen
verkoudheidsklachten mogen naar de
noodopvang, maar moeten thuisblijven
bij verergering van deze klachten zoals
hoesten, koorts en/of benauwdheid
Voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwer
pen/coronavirus-covid-19/testen/kindtesten-op-corona
https://lci.rivm.nl/langdurigneusverkouden-kinderen
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Wijzigingen doorgeven

Goed slapen is voor iedereen belangrijk, maar voor
kinderen is helemaal.
Kinderen zijn volop in ontwikkeling, zowel
lichamelijk als geestelijk. Als hun nachtrust
verstoord wordt, groeien ze minder snel, zijn ze
emotioneel minder stabiel en gaan hun
leerprestaties achteruit. Als kinderen slecht slapen,
komt er op alle gebieden niet uit wat erin zit.
Een vast bed ritueel kan helpen. Pyjama aan,
tandenpoetsen, nog even een verhaaltje voorlezen
zodat de dag rustig eindigt en het duidelijk is dat het
nu tijd is om te gaan slapen. Kinderen vinden het
vaak ook fijn om een vertrouwde knuffel mee naar
bed te nemen.

Graag willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het
doorgeven van wijzigingen in de gegevens van u en uw
kind(eren). Helaas komt het regelmatig voor dat we niet
op de hoogte zijn van nieuwe telefoonnummers en/of
adressen. Het is in het belang van u en uw kind dat de
leerlingenadministratie altijd up to date is, zodat we u
altijd kunnen bereiken.

Tips om te slapen als een roosje
• Zorg voor regelmaat. Laat je kind elke dag op
dezelfde tijd naar bed gaan en opstaan, ook
in het weekend.
• Geen dutje ná schooltijd. Hierdoor verschuift
het slaapritme.
• Meer bewegen zorgt voor een diepere slaap.
Dus niet de hele dag achter de tv of pc.
• Zorg voor rustige bed rituelen.
• Neem samen nog even de dag door.
• Kan je kind niet slapen dan zou je kunnen
proberen of warme melk met honing helpt
• Roept je kind ’s nachts vaak? Laat weten dat
je er altijd bent als er iets is, maar dat je zelf
ook wilt slapen.
Zorg voor een slaapkamer die niet te warm of te
koud is.

Kunstwerk in Oost
De bekende kunstenaar Florentijn Hofman - de
kunstenaar die ook de Bospoldervos maakte bij het
Marconiplein - heeft een tijd geleden de opdracht
gekregen om een kunstwerk in de wijk Oost te
realiseren. Hij heeft daarvoor de hulp gevraagd van
kinderen uit de verrijkingsklas van de Peperklip. Die
gingen vorig schooljaar meteen en vol enthousiasme
aan de slag: nadenken over hoe kunst en wetenschap
elkaar raken en brainstormen over hoe zo'n kunstwerk
dan uit zou zien. In het laatste stadium, vlak voor de
kerstvakantie van dit schooljaar, hebben de kids
nagedacht over welke kleurpatronen het mooiste in de
ondergrond passen.
En nu is het bijna zover: Florentijn heeft al onze ideeën
en die van hemzelf gebundeld en daar is de Labrat
uitgerold.
Het kunstwerk moet nog worden gemaakt, en het is
nog niet bekend wanneer Florentijn er precies mee zal
starten, maar de Peperklip heeft een creatieve bijdrage
geleverd!
Mede dankzij Shaya, Ference, Lucas, Shreya, Derio,
Jordan, Nyjairo, Ekrem, Aidan, Hans, Ludiano, Furkan,
Levannisha en Hülya.
www.florentijnhofman.nl

