Nieuwsbrief 7
maart 2022
Belangrijke data:
28-2 t/m 7-3
Voorjaarsvakantie
Dinsdag 8-3 leerlingen
weer naar school
8-3 luizenpluizen
8-3 ouderkamer open
14-3 t/m 18-3
rapportgesprekken gr 1
t/m 7
15-3 feestelijke
heropening van de
ouderkamer
16-3 opschoondag
Peperklip
18-3 schoolfotograaf
21-3 schoolfotograaf
22-3 ouderkamer open
29-3 ouderkamer open

Iedereen een
hele fijne
vakantie en tot
dinsdag 8 maart!

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken voor de groepen 1
t/m 7 zijn een week verschoven naar de
week van 14-3. De gesprekken zullen
weer fysiek op school worden gevoerd. In
de week van 7 maart kunt u zich via Parro
inschrijven.
Ouderkamer
Ook goed nieuws voor onze ouderkamer.
Op dinsdag 8-3 opent deze na lange tijd
zijn deuren weer voor alle ouders die
onder het genot van een kopje koffie of
thee bij elkaar willen komen.
Op dinsdag 15-3 vindt er een feestelijke
heropening plaats met een hapje en een
drankje.
Zet u deze datum alvast in uw agenda?
Opschoondag
Zaterdag 19-3 is de landelijke
opschoondag. Wij vinden het als school
ook belangrijk dat onze leerlingen in een
afvalvrije omgeving kunnen spelen en
daarom gaan wij woensdag met
verschillende groepen de wijk in om op te
ruimen.
Luizenpluizen
Na elke schoolvakantie worden de
kinderen gecontroleerd op luizen.
De controle:
De moeders, controleren door te kijken
naar luizen en neten. Zij kijken zorgvuldig
op alle voorkeursplaatsen; pony, nek,
achter de oren en bij meisjes bij de
staarten.
Wilt u niet te veel gel en geen
ingewikkelde vlechten in het haar van uw
kind doen.
Mocht u zelf bij uw kind hoofdluis hebben
geconstateerd, neemt u dan contact met
ons op.

Tuinlessen groep 7
De leerlingen uit groep 7 zijn de
afgelopen weken hard aan het werk
geweest in onze schooltuin. Samen met
onze tuinjuf Mirjam is er een
moestuinbak gemaakt. In deze
moestuinbakken zullen we onze eigen
groente gaan kweken.
De
leerlingen
hebben
naast het
bouwen
van de bak
ook
geleerd
waar grond
uit bestaat en welke groenten er
wanneer gezaaid kunnen worden.
Tips en tops vanuit de ½: Jezelf aan- en
uitkleden.
In de groepen 1/2 gaan kinderen
gymmen en zelf naar de wc. We vinden
het belangrijk dat kinderen zelfstandig
zijn en zichzelf aan –
en uit kunnen
kleden. We vinden
het erg fijn als u
thuis oefent met
uw kind, zodat uw
kind al snel alles zelf
kan.
U helpt uw kind al door het zelf de jas
uit te laten trekken voordat de school
begint.
Voor het aantrekken van de schoenen is
een trucje: zet aan de binnenkanten van
de schoenen een kruisje, kruisjes tegen
elkaar aan, en de neuzen van de
schoenen wijzen dan vanzelf naar de
goede kant.
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Even voorstellen
Mijn naam is Vivian, ik ben 28 jaar oud en ben in
januari gestart in de functie van gezinsspecialist.
Gedurende het opdoen van mijn ervaringen heb ik
gemerkt dat mijn hart ligt bij het zijn van een sociaal
werker en daarin een hulpverlener voor kind, ouders
en het eventuele betrokken netwerk. De afgelopen
jaren heb ik op
verscheidene manieren
begeleiding,
ondersteuning en hulp
mogen geven. Lange tijd
heb ik met veel plezier en
liefde op een groep
gewerkt. Graag wil ik mij
nu op een andere manier
inzetten en ervaar ik
eraan toe te zijn dit op
een ander niveau te gaan doen. Op een breder, meer
maatschappelijk niveau. Mooi lijkt het mij daarom,
om in deze functie een combinatie te kunnen
uitoefenen van zorg en maatschappij, mij bezig te
mogen houden met ouders, kind, netwerk en school.
Op tijd op school zijn en ongeoorloofd afwezig zijn
Te laat komen is erg storend voor het kind zelf, de
groep én de leerkracht. Wij willen u dan ook
uitdrukkelijk verzoeken ervoor te zorgen dat uw
kind(eren) op tijd op school is/zijn. Vanaf 8.20 uur
kunnen de kinderen de school binnenkomen. Om 8.30
uur start de school en moet uw zoon en dochter in de
klas zijn!
Het komt helaas ook regelmatig voor dat kinderen
niet afgemeld worden en we geen contact kunnen
krijgen met ouders. Deze afwezigheid moeten wij net
als het te laat komen registreren en als het vaker
voorkomt melden bij leerplicht.
U kunt uw kind afmelden tussen 8.00 en 8.30 via
telefoonnummer 010-4152685 of via
administratie.peperklip@primoschiedam.nl.
Let op:
Meld uw kind niet via Parro chat af.
De kans is groot dat dit bericht gemist wordt omdat
de leerkracht op dat moment voor de klas staat.

Nieuws vanuit VKV en BSO Peperklip
Na een week vakantie gaan we beginnen met het
thema “Ik ga naar de supermarkt”. Ieder kind gaat wel
eens mee een supermarkt in om boodschappen te
doen. Door middel van dit thema proberen wij de
echte wereld bij ons binnen de groep te halen. Wij
gaan heel veel ervaring op doen met geld, gewicht,
getallen en inhoud. Samen met de kinderen gaan we
de themahoek inrichten, afspraken maken over hoe
we het gaan doen en wat we nog nodig hebben. In de
supermarkt worden de rollen verdeeld. Wie is de
kassière en wie is de klant.
Als we eenmaal weer in de huishoek zijn moeten de
boodschappen uitgepakt worden, wie doet dat? Zo
spelen we samen met de kinderen de verschillende
situaties na.
Er komen veel doelgerichte activiteiten aan bod, zoals
bijvoorbeeld bloemen maken met vloeipapier of crêpe
papier, taartjes maken van kleine doosjes, fruit maken
van papier-maché, reclamefolders en
boodschappenlijstjes uitknippen.
Ook gaan we een uitstapje organiseren naar een echte
supermarkt, naar de markt, naar de bakker of naar
een kledingwinkel.
Naast het themaboek “Bobbi doet boodschappen”
bekijken we ook het boek “Boodschappen doen met
muis”.

Veel plezier en lieve groeten van het team van IKC
Peperklip!

