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Belangrijke data

Lieve ouders,

CITO midden meting

De activiteiten zijn voor
de komende periode
afgezegd.

Allereerst hopen wij dat het goed met u
en uw gezin gaat.
Daarnaast vinden wij als leerkrachten van
de Peperklip, dat jullie, kinderen en
ouders, een groot compliment verdienen.
Er is enorm hard gewerkt door de
kinderen aan het schoolwerk en de
opkomst tijdens de online lessen was
zeer hoog. Dank hiervoor!

Normaliter nemen we in deze tijd de MCito af. Cito heeft aangeven dat de
uitslagen van de toetsen nog steeds
betrouwbaar zijn als ze voor eind maart
worden afgenomen én de
kinderen daaraan voorafgaand twee
weken naar school zijn geweest. We
hebben daarom besloten dat we de
toetsen afnemen in de derde en
vierde week van maart.

15-2 t/m 19-2
adviesgesprekken voor
de groepen 8
Studieweek van ma 1-32021 t/m
vrij 5-3-2021 gaat niet
door

We zijn er blij dat we de kinderen weer
mogen verwelkomen op maandag 8-2.
We hebben natuurlijk te maken met
allerlei regels en protocollen, maar we
zijn er zeker van dat we een veilige en
vertrouwde omgeving voor de kinderen
kunnen verzorgen.
Afspraken en regels over de opening leest
u deze middag op Parro.

Samen spelletjes doen

In het Wijkportaal van Schiedam-Oost
staan allerlei activiteiten gepland voor
jong en oud.

Het is heel gezellig om een spelletje te
doen met uw kind maar ook heel
leerzaam.
Bij een spel met een dobbelsteen leren
kinderen om op hun beurt te wachten,
ze komen in aanraking met het aantal
stippen of het cijfer op de dobbelsteen
en leren omgaan met hoeveelheden.
Door met een pion stapjes te zetten
leren ze synchroon /aanwijzend tellen.

Neem een kijkje in de agenda om te zien
welke activiteiten in de komende periode
georganiseerd worden:
https://www.wijkconnect.com/schiedam
/schiedam-oost/agenda

Memory is ook een leuk spel om te
doen. Het is een geheugenspel maar
kinderen leren ook goed kijken en leren
de plaatjes op dezelfde plek neer te
leggen.

Hartelijke groet,
Team van Obs De Peperklip
Wijkportaal Oost

Rapportgesprekken
In februari en maart staan de
adviesgesprekken voor groep 8 en de
rapportgesprekken voor de groepen 1
t/m 7 gepland. Deze gesprekken zullen
zoveel mogelijk online gevoerd worden.
U krijgt hierover nog verdere informatie
van ons.

Door een spel te spelen leren kinderen
ook dat ze soms winnen maar ook
kunnen verliezen.
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk
de gezelligheid en tijd met elkaar!
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GYMROOSTER OBS DE PEPERKLIP vanaf 8-2-2021
Zwemmen voor de groepen 5 gaat nog niet door.
DINSDAG 40 MINUTEN
08.45 – 09.25 Groep 4A
09.25 – 10.05 Groep 6A
10.05 – 10.45 Groep 6B
10.45 – 11.25 Groep 7A
11.45 – 12.25 Groep 7B
12.25 – 13.05 Groep 8B
13.05 – 13.45 Groep 8A
DINSDAG 40 MINUTEN
08.45 – 09.30 Groep 1/2
09.30 – 10.15 Groep 1/2
10.15 – 11.00 Groep 1/2
11.00 – 11.45 Groep 1/2
12.00 – 12.45 Groep 1/2
12.45 - 13.30 Groep 1/2
WOENSDAG 45 MINUTEN
08.45 – 09.30 Groep 3A
09.30 – 10.15 Groep 5A
10.15 – 11.00 Groep 5B
DONDERDAG 40 MINUTEN
08.45 – 09.25 Groep 7A
09.25 – 10.05 Groep 6B
10.05 – 10.45 Groep 3B
10.45 – 11.25 Groep 4B
11.45 – 12.25 Groep 8A
12.25 – 13.05 Groep 8B
13.05 – 13.45 Groep 7B
VRIJDAG 40 MINUTEN
08.45 – 09.25 Groep 6A
09.25 – 10.05 Groep 5B
10.05 – 10.45 Groep 5A
10.45 – 11.25 Groep 3A
11.45 – 12.25 Groep 3B
12.25 – 13.05 Groep 4B
13.05 – 13.45 Groep 4A

VRIJDAG 45 MINUTEN
08.45 – 09.30 Groep 1/2
09.30 – 10.15 Groep 1/2
10.15 – 11.00 Groep 1/2
11.00 – 11.45 Groep 1/2
12.00 – 12.45 Groep 1/2
12.45 - 13.30 Groep 1/2
Nieuws vanuit VKV en de BSO
Wij bieden tot de heropening van de basisscholen en
kinderopvang nog noodopvang aan. VKV Peperklip, VKV
Kaleidoscoop en VKV Kekt hebben we samengevoegd
en de kinderen worden bij VKV Kekt opgevangen. Deze
afgelopen periode zijn wij veel bezig geweest met de
Nationale voorleesdagen. Het boek "Coco kan het"
hebben wij centraal gezet en aan de hand daarvan
hebben wij verschillende activiteiten gedaan. Denk
maar aan knutselen, het verhaal naspelen, verven en
natuurlijk heel veel lezen. Daarnaast zijn er ook andere
activiteiten die wij tijdens de noodopvang aanbieden.
Voor de kinderen van de BSO wordt er ook noodopvang
geboden. Tijdens de nationale voorleesdagen hebben
wij een boekenjacht gehouden. Samen met de kinderen
zijn we met een bingokaart boeken gaan spotten en
hebben deze afgestreept van de bingokaart. Dit was
een leuke ervaring voor de kinderen.
We hopen iedereen snel weer te zien!
Blijf gezond!
Groetjes juffen van VKV/BSO Peperklip

