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Belangrijke data

De schoolschrijver even voorstellen

1-2 Informatieochtend Mijn naam is Maranke Rinck. Ik ben kinOmgaan met zakgeld derboekenschrijver en woon in Rotterdam, met mijn man en drie kinderen.
13-2 samenspeelBinnenkort begin ik op de Peperklip als
middag
schoolschrijver. Daar heb ik zin in!
14-2 Inloop spreekuur
wethouder
19-2 rapporten gr 8
20-2 rapporten gr 8
23-2 start
voorjaarsvakantie
11-3 weer naar school
12-3 rapporten
groep 1 t/m 7
13-3 rapporten
groep 1 t/m 7

De komende maanden ga ik met de groepen vijf aan de slag met boeken lezen en
verhalen schrijven. Dat is niet alleen ontzettend leuk, het is ook heel erg nuttig. In
deze periode leren de kinderen beter - en
met meer plezier en zelfvertrouwen, lezen en schrijven.
Maar ik ben er natuurlijk ook voor de rest
van de school.
Ik ga mijn best
doen elke klas
een keer te
bezoeken. En
de ochtenden
dat ik op
school ben
(meestal op
dinsdag) mag iedereen die maar wil, vragen aan mij stellen over boeken, lezen en
schrijven.
Ben ik er niet, maar wilt u toch iets vragen of zeggen?
In de schoolbibliotheek staat de schoolschrijver-brievenbus. Iedereen mag hier
post voor mij achterlaten. Ik zal alles beantwoorden.

Taalcursus Nederlands
U kunt zich nog steeds inschrijven voor de
Nederlandse taalcursus. Deze lessen worden verzorgd door een leerkracht van NL
educatie. Er wordt tijdens de bijeenkomsten geoefend met lezen, schrijven, luisteren en natuurlijk spreken.
Waar: ouderkamer van obs de Peperklip
Kosten: gratis
Tijd: maandag- en donderdagochtend of
dinsdag- en vrijdagmiddag
U kunt het inschrijfformulier ophalen bij
onze administratie.

Ouderkamer
Op de Peperklip hebben we een mooie
ouderkamer. Alle ouders zijn op dinsdagochtend vanaf 8.30u van harte welkom
voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Doel van de ouderkamer is om ouders
meer te betrekken bij de school en ouders met elkaar in contact te brengen.
Ook willen we één keer per maand een
koffieochtend organiseren waarin iemand vanuit school informatie geeft over
een bepaald onderwerp.

Op mijn website: www.marankerinck.nl
kunt u meer over mij en mijn boeken te
weten komen.
Maranke
We zien u graag een keer in onze ouderkamer.
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Nieuws vanuit vkv komkids en klipkids

Tips en tops vanuit de groepen 1/2

In de maand januari en februari werken wij met
het thema “ïk ga naar de dokter”. Samen met de
kinderen wordt de themahoek ingericht en leren
we spelenderwijs nieuwe woorden. Natuurlijk
wordt er ook geknutseld. We maken een
ambulance, een dokterskoffer en zelf drankjes van
gekleurd water. Er worden pillen geteld en in
potjes gedaan. Iedereen is welkom bij de dokter, of
je nu een poppenkind, een hond of de juf bent. Na
de krokusvakantie starten we weer met een nieuw
thema.

Al die verschillende handschoenen, sjaals, tassen en
pakjes . Soms weten kinderen niet goed wat van hen is.

Petje af

Heeft u vragen over het parkeerbeleid en de verkeerssituatie rondom onze school? Op donderdag 14 februari is wethouder Jeroen Ooijevaar op school aanwezig
om al uw vragen hierover te beantwoorden.

Petje af opent deuren voor enthousiaste leerlingen
uit groep 7 en 8! 10 februari gaat Petje af van start
in Schiedam-Oost. Bij Petje af krijg je op zondag les
van inspirerende gastsprekers uit het bedrijfsleven,
je gaat op bedrijfsbezoek, je leert onderzoeken en
presenteren en je maakt sportieve en culturele
uitstapjes. In blokken van vier lessen per jaar
ontdek je welke toekomst- en
beroepsmogelijkheden je hebt en wat jouw
interesses en talenten zijn. Je wordt begeleid door
onze coaches. Deelname aan Petje af is gratis! We
vragen alleen je aanwezigheid en enthousiaste
deelname. Ben je nieuwsgierig? Kijk op
www.petjeaf.nl/waterweg en meld je nu aan!

Handig is om ’s ochtends samen met uw kind te bekijken en benoemen wat uw kind allemaal bij zich
heeft.
Op tassen en bekers en op het labeltje van een muts of
sjaal kan de naam geschreven worden of een klein figuur worden getekend zodat uw kind de eigen spullen
beter kan herkennen.
Inloopspreekuur met wethouder Jeroen Ooijevaar

Waar:
Tijd:

personeelskamer obs de Peperklip
8.30u tot 9.30u

Ouderbijeenkomst gezonde voeding
We hebben op school een interessante bijeenkomst gehad over gezonde voeding. Er is gesproken over het belang van gezonde voeding en hoe belangrijk dit is voor
de ontwikkeling van uw kind.
Op onderstaand plaatje ziet u bijvoorbeeld hoeveel suiker er in de verschillende pakjes drinken zit.

Landelijke staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart staat er weer een landelijke
staking gepland in heel het onderwijs.
We laten u nog weten of deze dag de school dicht
is.

Op dinsdag 13 februari organiseren wij weer de samenspeel middag onder begeleiding van onze gezinsspecialist.

