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Belangrijke data:

Rapportgesprekken

Warme truiendag

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

In februari en maart staan de
adviesgesprekken voor groep 8 en de
rapportgesprekken voor de groepen 1
t/m 7 gepland. Deze gesprekken zullen
zoals het er nu uitziet online gevoerd
worden. De rapportgesprekken voor de
groepen 1 t/m 7 zijn een week
verschoven naar de week van 14-3.
Mocht het toch mogelijk zijn om de
gesprekken op school te voeren, hoort u
dit natuurlijk van ons.

Op vrijdag 11-2 is het weer warme
truiendag. Op deze dag gaan we in
Nederland de energieverspilling te lijf
met deze grote klimaatactie.
De verwarming wordt deze dag een
graadje lager gezet, trek een extra
warme trui aan en zo besparen we 6%
energie en CO2 per graad. Als heel
Nederland op 1 dag 1 graad lager stookt,
besparen we 6,3 miljoen kilo CO2! Doen
we dat een heel stookseizoen lang, dan
besparen we maar liefst 1 megaton CO2!

26-1 t/m 4-2 Poëzieweek
2-2 tuinles groepen 1/2
7-2 tuinles gr 7A
7-2 techniekles gr 7 en 8
9-2 tuinles gr 3a en b
14-2 techniek les gr 7
en 8

Ouderkamer
Even voorstellen
Mijn naam is Betül Yilmaz, ik ben 26 jaar
en woon in Schiedam.
Ik werk als ouderconsulent bij Stichting
Aanzet in Vlaardingen.

16-2 tuinles gr 4 a en b
21-2 tuinles groep 7B
21-2 techniek les
gr 7 en 8
21-2 t/m 25-2
eindadviesgesprekken
groepen 8
28-2 t/m 7-3
Voorjaarsvakantie
Dinsdag 8-3 leerlingen
weer naar school
14-3 t/m 18-3
rapportgesprekken gr 1
t/m 7

Sinds januari 2022 werk ik als allround
ouderconsulent bij ‘de Peperklip’. Elke
dinsdagochtend ben ik tussen 08:30 en
10:00 uur aanwezig op school. Ik
informeer en ondersteun de ouders op
school, thuis en in de wijk.
In de ouderkamer organiseer ik
groepsbijeenkomsten en activiteiten voor
ouders. Ik ga ook op huisbezoek. Zo
zorgen we voor ontmoeting en
stimuleren we de ouderbetrokkenheid en
het onderwijsondersteunend gedrag van
ouders.
Heb je een vraag of wil je iets met mij
bespreken? Je vindt mij op dinsdag op
school.
Ik kijk ernaar uit om jullie binnenkort
weer in de ouderkamer te kunnen
ontmoeten en om fijn samen te werken!
Betül Yilmaz, ouderconsulent
b.yilmaz@stichtingaanzet.nl

Poëzieweek
Op 26 januari startte de Poëzieweek.
Alle groepen besteden aandacht aan een
dichtvorm. De gedichten van de
leerlingen worden gebundeld en elke
groep krijgt de Peperklip
gedichtenbundel in de klas.
Tips en tops vanuit de 1/2
Voor de ontwikkeling van de
woordenschat en de taalontwikkeling
van uw kind is het heel belangrijk dat uw
kind wordt voorgelezen.
Een mooi moment om dit te doen is
bijvoorbeeld voor het slapen gaan.
Dit kan ook gerust een boek in uw eigen
taal zijn.
Uw kind kan gratis lid worden van de
bibliotheek in Schiedam of Rotterdam.
Dan heeft u altijd genoeg leuke boeken
in huis, In Schiedam kunt u bijvoorbeeld
terecht in de bibliotheek in de
Korenbeurs, Lange Haven 145 in
Schiedam.
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Nieuws vanuit VKV Peperklip!

Nieuws vanuit BSO Klipkids!

Na de Kerstvakantie zijn onze groepen gestart met
het thema “ Ik ben ziek, ik ga naar de
dokter/apotheek”. In uitgebreid ingerichte
speelhoeken kunnen onze peuters betrokken en
interactief spelen en veel ervaring opdoen rondom
dit thema. Ook leren ze dagelijks tijdens
verschillende spel/activiteitmomenten nieuwe
themawoorden door naar de plaatjes kijken,
handelingen te benoemen en boekjes te lezen. De
kinderen kunnen ook een rollenspel spelen in onze
themahoek, u kunt hierbij
denken aan: een afspraak
maken, zich aanmelden bij
de assistent, wachten in de
wachtkamer, geholpen
worden door een dokter,
medicijnen ophalen bij de
apotheek. We gaan ook pleisters plakken,
waterpokken stempelen, een ambulance knutselen,
recepten schrijven en hoestdrankjes en medicijnen
maken Deze en nog veel meer activiteiten komen in
de volgende periode aan bod.

In de maanden januari en februari staat het thema “
ontdekken en onderzoeken” centraal. We gaan op
zoek naar ontelbare mogelijkheden in de buurt. Wat
zit er in een telefoon, laptop of printer? Hoe ziet de
binnenkant er uit? Hoe dempt men water? Hoe
ontstaat ijs? Hoe kun je de vorm van een fles
veranderen? In de komende periode gaan we
proberen om een antwoord te geven op dit soort
vragen. Als de kinderen of ouders tips en ideeën
hebben, dan horen we het graag. Wij zijn erg
benieuwd en vinden het spannend om met de
kinderen dit avontuur te beleven.

In de periode van januari en februari staan een
aantal boeken centraal, het boek “ Bobi is ziek”, “
Kuikentje met waterpokken” en “ Katje gaat naar de
dokter”. Ook gaan we dagelijks de liedjes “ Ik ben
ziek” en “ Ambulance” zingen.
We wensen onze peuters veel plezier!

Veel plezier met spelen en blijf gezond!
Groeten van het team van IKC Peperklip!

