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Belangrijke data:

Lieve ouders,

Ziekmelden van leerlingen

Vanwege de
aangescherpte
coronaregels bekijken we
per activiteit of deze door
kan gaan.

Als eerste de allerbeste wensen voor een
goed en vooral gezond 2022!

Wilt u uw zoon of dochter alstublieft
tussen 8.00u en 8.30u afmelden. Dit kan
telefonisch bij onze administratief
medewerkster op nummer 0104152685
of via de mail
administratie.peperklip@primoschieda
m.nl

De Agenda van Oost
Voor het actuele aanbod
kijkt u op:
https://wijkportaal.oostp
actdoor.nl/agenda

Gelukkig mochten de scholen weer open
en hebben we de meeste leerlingen weer
kunnen begroeten.
Helaas hebben we in deze periode wel te
maken met een oplopend aantal
besmettingen in Nederland. Het kan dus
wel eens voorkomen dat een leerkracht
ziek is en we geen vervanging kunnen
vinden.
In dit geval zal de groep een dagje thuis
moeten blijven. We zullen er natuurlijk
alles aan doen om dit zo weinig mogelijk
te laten gebeuren.

Theaterproductie Koning

We willen u ook vragen om uw
contactgegevens in Parnassys te
controleren zodat we u snel kunnen
bereiken mocht uw kind ziek worden
tijdens een schooldag.
Het zoeken van een VO school
Door de huidige corona maatregelen
kunnen open dagen en voorlichting
bijeenkomsten op het VO helaas niet
doorgaan.

Helaas kon vanwege de maatregelen
rondom Corona de theatervoorstelling in
het theater aan de Schie niet doorgaan.
Er is een heel mooi alternatief gevonden,
namelijk de verfilmde versie van Koning.
In dit toneelstuk spelen een aantal van
onze kinderen mee vanuit de Jonge
Stokerij.

Ook de geplande scholenmarkt gaat
helaas niet door.
Om de leerlingen van groep 8 voor te
bereiden op een goede schoolkeuze
hebben de scholen voor voortgezet
onderwijs een algemene informatiefilm
over het voortgezet onderwijs gemaakt .

U kunt via onderstaande link uw
toegangslink reserveren.

https://www.youtube.com/watch?v=Ypf
353npVks

https://theateraandeschie.nl/voorstelling
/koning-filmversie

https://samenwerkingsverbandnwn.nl/o
uders-en-leerlingen/naar-hetvoortgezet-onderwijs/
Er zijn scholen in de omgeving die
individuele rondleidingen aanbieden aan
ouders en kinderen. U kunt hier zelf een
afspraak voor maken.
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Tips en tops bij media gebruik van jonge kinderen.
Waar kunt u op letten:
• Maak afspraken welke filmpjes en spelletjes
uw kind mag spelen
• Deel deze afspraken ook met opa en oma of
een oppas.
• Laat regelmatig hetzelfde spelletje doen of
filmpje zien. Door de herhaling nemen de
kinderen de informatie beter op en wanneer
ze de structuur gaan zien leren ze sneller
nieuwe dingen.
• Spreek vooraf een tijd af, dit kan bijvoorbeeld
met een kookwekker.

•

•

Kijk regelmatig mee met uw kind of speel een
spel samen, op deze manier kunt u uitleg
geven en reageren op reacties van uw kind. U
kunt vragen stellen en de link leggen met de
echte wereld. (“Kijk daar staat een brommer,
de buurvrouw heeft ook een brommer”)
Wanneer u regelmatig meekijkt merkt u
wanneer een spel toch wat spannend was
voor uw kind en kunt hierop inspringen.
Er zijn online heel veel leuke digitale
prentenboeken te vinden, kinderen vinden
het erg leuk en het is een heel goed middel
om de woordenschat te vergroten.

