Nieuwsbrief 8
april 2022
Belangrijke data:
4-4 dansles gr 4,5,6
5-4 techniekles gr 5,6
5-4 ouderkamer: wat doet
de gezinsspecilaist
6-4 tuinles gr 3
11-4 tuinles gr 8A
11-4 dansles gr 4,5,6
12-4 techniekles 5,6
12-4 ouderkamer: bezoek
aan de bibliotheek
14-4 14:00
Circusvoorstelling op het
plein.
15-4 vrij i.v.m. Goede
Vrijdag
18-4 vrij i.v.m. Pasen
19-4 ouderkamer:
samen koken
19-4 techniekles gr 5,6
20-4 tuinles gr 5
20-4 eindtoets gr 8
21-4 eindtoets gr 8
22-4 Koningfeest let op
kinderen om 12.15 uit
23-4 t/m 8-5 meivakantie

Iedereen een hele fijne
vakantie en tot
maandag 9 mei!

Nieuws uit groep 8: de eindtoets
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.
De IEP toets wordt op woensdag 21 en
donderdag 21 april afgenomen.
Klipart op de Peperklip
In verschillende groepen hebben de
kinderen 1x per week voor een periode
van ongeveer 4 weken Klipart.
Tijdens deze lessen komen de leerlingen
in aanraking met verschillende expressie
vakken.
Deze lessenseries worden
groepsdoorbroken aangeboden.
Te denken valt aan lessen in fotograferen,
technieklessen, leren programmeren en
theaterlessen.

Absenties
Als uw kind ziek is of er zijn andere
omstandigheden waardoor uw zoon of
dochter niet naar school kan komen,
vragen wij u dit voor 8.30u door te
geven aan onze administratief
medewerkster Dit kan telefonisch vanaf
7.30u op nummer 0104152685 of
per mail naar
administratie.peperklip@primoschieda
m.nl
Uw kind aub niet afmelden via Parro
chat.
Schoolplaatje voor schooljaar 20222023
Het lijkt nog ver weg maar de
zomervakantie komt snel dichterbij. We
zijn dan ook al druk aan het puzzelen
welke juf of meester in welke groep
komt te staan. Welke kleuters in welke
groep 3? Met hoeveel groepen gaan we
starten volgend schooljaar?
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.
https://www.peperklipschiedam.nl/prak
tiche-zaken/eerste-keer-naar-school/
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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Tips en tops vanuit de 1/2
Begrippen oefenen in het dagelijks leven.
Natuurlijk leert uw kind heel veel op school.
Ook thuis kunt u op een speelse manier begrippen
oefenen met uw kind, zonder er speciaal voor te gaan
zitten. Door de herhaling onthouden kinderen nieuwe
begrippen sneller.
Laat uw kind bv. helpen tafeldekken en vraag hoeveel
borden, messen en vorken er nodig zijn.
Het mes hoort rechts te liggen, welke kant is dat?

Circusvoorstelling
Op donderdag 14 april wordt ons een spetterend
optreden van Circusstad Rotterdam aangeboden.
U bent van harte welkom om dit spektakel te komen
bewonderen.
De voorstellig is op het schoolplein en start om 14:00,
en zal ongeveer 20 minuten duren.

Geef voor de grap eens te veel vorken en vraag
hoeveel het er teveel zijn.
Of geef te weinig lepels en vraag hoeveel te weinig…
Is er een feestje, dan kan uw kind zelfgemaakte
naamkaartjes maken.
Laat uw kind meehelpen met boodschappen doen en
het b.v. appels tellen en in een zak doen.
Tel samen in het park hoeveel eendjes er zwemmen in
de sloot.
Kortom: genoeg momenten in het dagelijks leven om
spelenderwijs te oefenen.
Gezonde traktatie
Wij vinden op school dat een verjaardag of een feest
een bijzonder moment is dat niet dagelijks voorkomt
en dat het dus mogelijk moet zijn om aan de kinderen
een traktatie te geven. Wij zien alleen wel dat de
traktaties jaarlijks groter worden en steeds meer
snoep bevatten.
Een traktatie hoeft niet altijd snoep of chips te zijn.

Kijk voor tips op:
http://www.gezondtrakteren.nl/

Koningsspelen op de Peperklip
Op vrijdagochtend 22 april vieren wij het Koningsfeest
op school. Het wordt weer een ochtend vol met leuke
activiteiten voor de leerlingen. Thuis alvast oefenen
met het nieuwe liedje? Klik dan hier.
Let op de kinderen zijn
om 12.15 uit.

Terug van weggeweest: Samenspel op Maat bij
Een ochtend in de week, samen spelen met je
dreumes en in contact komen met andere ouders.
Spreekt dit je aan? Doe dan gezellig mee!
Vanaf 4 april begeleiden de KomKids Pedagogisch
Professionals, op vkv Klipkids, kinderen van 1,5 tot 2,5
jaar en hun ouders bij uiteenlopende samenspelactiviteiten
Waar: VKV Klipkids Celsiusstraat 2
Voor meer informatie: https://www.komkids.nl/onzeopva...menspel-op-maat
U kunt zich inschrijven voor Samenspel op maat via
onderstaande link:
https://www.komkids.nl/inschrijven

