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Belangrijke data
De activiteiten zijn voor
de komende periode zijn
vanwege Corona
afgezegd.

2-4 t/m 5-4
kinderen vrij
7-4 schoolfotograaf voor
groep 1 t/m 6
9-4 schoolfotograaf voor
groep 7 en 8
12-4 schoolfotograaf
voor leerlingen die ziek
waren
23-4 Koningsfeest de
leerlingen zijn om
12:15u uit
26-4 t/m 14-5
meivakantie
9-5 Moederdag
Maandag 17-5 weer naar
school!

We zijn alweer een aantal weken fysiek
aan het werk met de kinderen, maar
moeten ons nog steeds houden aan de
regels zoals opgesteld door de
Rijksoverheid.
Er wordt na de heropening in februari
in alle groepen veel aandacht besteed
aan een goede groepssfeer in de vorm
van afwisselende activiteiten vanuit de
Kanjermethode. We vinden het op de
Peperklip belangrijk dat alle kinderen
zich welkom en veilig voelen en dat we
een school zijn waar ieder kind, iedere
ouder en leerkracht zich gezien en
gehoord voelt.
Juist in deze periode van onzekerheid is
het belangrijk om het welbevinden van
uw kind in de gaten te houden. Wij
zullen in de komende weken een
vragenlijst afnemen bij de leerlingen uit
de groepen 5 t/m 8.
Het afnemen van deze vragenlijst is ook
een verplichting vanuit de
onderwijsinspectie.
Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt!
Op woensdag 7 april komt de fotograaf
voor de groepen 1 t/m 7.
Voor de groepen 8 komt hij op vrijdag 9
april.
Mocht uw kind er niet zijn, komt hij ook
nog een keertje terug voor de afwezige
kinderen, op 12 april.

Er wordt een portret van ieder kind en
een groepsfoto gemaakt.
Dit jaar is er niet de mogelijkheid voor
broertjes en zusjes om samen op de foto
te gaan.Net als vorig jaar kunt u de
foto`s online bestellen en worden de
foto`s thuisgestuurd.
Nieuws uit groep 8
De onderwijsinspectie heeft besloten
dat dit schooljaar de eindtoets voor de
leerlingen uit groep 8 wel door moet
gaan. Scholen kiezen zelf welke
eindtoets ze afnemen, wij nemen op
school al een aantal jaar de IEP
eindtoets af. Alle leerlingen hebben van
de leerkracht al een advies gekregen. Na
de afname van de IEP toets kan dit
advies niet lager worden. Wanneer de
uitslag van de IEP hoger is dan het
advies van de leerkracht, gaan we met
ouders in overleg.
Wat meet de IEP?
De IEP Eindtoets meet de verplichte
vaardigheden lezen, taalverzorging en
rekenen aan het einde van groep 8. De
uitslag van de eindtoets geeft dus
informatie over het referentieniveau dat
uw kind beheerst én een advies voor het
voortgezet onderwijs.
Nieuwe inschrijvingen
Wordt uw peuter binnenkort vier jaar of
kent u mensen in uw omgeving die hun
zoon of dochter nog moeten aanmelden
bij een school. Vertelt u dan daar a.u.b.
niet te lang mee te wachten. Voor de
indeling van de groepen is het prettig te
weten wie we volgend schooljaar mogen
verwelkomen. Ook leerlingen in groep 3
t/m 8 zijn natuurlijk van harte welkom
op de Peperklip. U kunt een afspraak
voor een rondleiding en/ of inschrijving
maken bij onze administratie via
0104152685 of via
administratie.peperklip@primoschieda
m.nl
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Koningsfeest 23 april
Omdat de leerlingen uit verschillende groepen niet
gemengd mogen worden is de werkgroep op zoek
gegaan naar een alternatieve vorm voor het
Koningsfeest. Er zal vooral binnen de eigen groep
aandacht aan besteed worden.
We maken er in ieder geval weer een feestelijke dag
van!
Binnenkort zal hier meer informatie over bekend
zijn.
Let op: de leerlingen zijn deze dag om 12.15u uit.
Wijkportaal
Voor leuke activiteiten in wijk Oost kunt u een kijkje
nemen op:
https://wijkportaal.oostpactdoor.nl/agenda
Nieuws van vkv Peperklip
Op de vkv werken wij nog steeds rondom het thema
boerderij. Dit thema loopt tot de meivakantie. Wij
zijn bezig geweest met het maken van een
themahoek. Onze themahoek is een boerderij
waarin de dieren verzorgt kunnen worden door de
kinderen. De kinderen vinden dit heel erg leuk en
hebben er veel plezier in. Op deze manier leren de
kinderen allerlei dieren kennen en weten ze hoe ze
met deze dieren moeten omgaan.
Op donderdag 1 april hebben wij het paasontbijt
samen met de kinderen. Wij gaan gezellig paaseitjes
zoeken en paaseitjes versieren.
Van 26 april tot en met 14 mei is het vakantie.
Nieuws van BSO Klipkids
Op dit moment is de BSO nog steeds alleen
beschikbaar voor de noodopvang. Er komen maar
een beperkt aantal kinderen. Wij werken op dit
moment rondom het thema ‘boerderij’. Voor elke
leeftijd hebben wij geschikte activiteiten die de
kinderen met plezier kunnen doen. Denk maar eens
aan het maken van een themahoek, knutselen van
dieren of dierenspelletjes doen.
De eerste twee weken van de meivakantie is de
vakantieopvang zoals altijd bij Kekt op de locatie. De
derde vakantieweek is onze locatie Klipkids weer
open.

Tips uit groep 1/2 bij het oefenen van veters strikken
Als je je kind veters wil leren strikken, dan is het heel
belangrijk om veel te oefenen.
Veters strikken is namelijk best een ingewikkelde
klus. Het gaat namelijk niet om één handeling, maar om
meerdere. Het kan dan ook best een tijd duren voordat
je kind het echt door heeft. Gewoon blijven oefenen.
Hier wat handige tips:
•

Je kunt het beste beginnen met oefenen op een
paar van je eigen veterschoenen. Dit is makkelijker
voor je kind omdat ze groter zijn.
• Er zijn ook oefenschoenen te koop van karton
en boekjes waarmee je kind veters strikken kan
oefenen.
• Ga achter je kind op de grond zitten; als je voor
je kind gaat zitten ziet hij namelijk alles in
spiegelbeeld, wat het extra moeilijk voor hem
maakt.
• Het is het beste om zittend te oefenen, omdat
je kind het ook op deze manier zal doen met zijn
eigen schoenen.
• Doe het samen: pak samen de veters vast en
strik ze langzaam. Herhaal deze handeling een paar
keer, en ga stap voor stap te werk.
• Heb vooral veel geduld: je kind zal
waarschijnlijk flink wat oefening nodig hebben
voordat hij zelf zijn veters kan strikken. Dus laat je
kind regelmatig oefenen. Net zo lang tot het lukt.
Vakantie naar het buitenland
Vanuit de overheid wordt het afgeraden om naar het
buitenland op vakantie te gaan. Gaat u op vakantie naar
een land waar code oranje geldt. Let op:
Ga bij terugkomst in quarantaine en laat je testen op
dag 5. Is de uitslag negatief? Dan mag je uit
quarantaine.
Dit geldt voor alle leeftijden.
Schooltijden
Wat fijn dat er zoveel formulieren zijn teruggekomen.
De MR zal de uitkomst bekijken en de directie van
advies voorzien.
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De lente is in aantocht! Een mooi moment om je eigen wijk (opnieuw) te ontdekken tijdens een leuke
speurtocht. Je loopt in ongeveer anderhalf uur tijd een rondje door de wijk. Onderweg leer je allerlei leuke
weetjes en beantwoord je verschillende vragen. De speurtocht is voor kinderen in de basisschoolleeftijd,
maar iedereen kan meedoen.
Je kunt de speurtocht ophalen bij Wijkhuis Oost (elke woensdag tussen 12.00 en 15.00 uur) of downloaden
en zelf printen. Je kiest zelf wanneer je 'm gaat lopen. Als je na afloop je ingevulde vragenformulier bij het
wijkhuis in de brievenbus stopt, ontvang je een leuke attentie thuis!

