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Belangrijke data
9-5 weer naar school
9-5 dansles gr. 4,5,6
13-5 gr 5 naar Naturalis

Koningsfeest
Dit jaar hebben we weer een fantastisch
Koningsfeest gevierd op de Peperklip.
Met wat kleine aanpassingen hebben de
leerlingen zowel binnen als buiten
verschillende activiteiten kunnen doen.
De gymzaal was omgetoverd tot een
waar springkussenparadijs.

16-5 dansles gr 4,5,6
18-5 tuinles gr 6
26-5 en 27-5 Hemelvaart

Klipart
Wat is Klipart? Klipart is een
groepsdoorbrekende lessenserie van 4
weken, waarin kinderen uit de groepen 3
t/m 8 kennismaken met werkvormen
rondom kunst/cultuur: dans, muziek,
zingen, toneel, handvaardigheid,
tekenen, literatuur en of audio-visuele
vormgeving.
De leerlingen komen zo in aanraking met
allerlei expressieve vakken en
ontwikkelen hun talent(en). Deze ronde
konden de leerlingen zich onder andere
inschrijven voor het maken van een stop
motion filmpje, boetseren, fotograferen,
water raketten maken, schilderen en
programmeren.
De eindresultaten mochten er weer zijn!

Voorlopig vakantierooster schooljaar
2022-2023
Start schooljaar
ma 22-8
Herfstvakantie
ma 24-10 t/m vrij 28-10
Sinterklaas
ma 5-12 tot 12.15
Kerstvakantie
ma 26-12 t/m vrij 6-1
Voorjaarsvakantie ma 27-2 t/m vrij 3-3
Goede Vrijdag
vrij 7-4
Tweede Paasdag ma 9-4
Meivakantie
ma 24-4 t/m vrij 5-5
Hemelvaart
do 18-5 en vrij 19-5
Pinksteren
ma 29-5
Zomervakantie
ma 10-7 t/m vrij 18-8
Het is afhankelijk van de schooltijden die
we zullen gaan maken of er nog een extra
vakantieweek voor of na de
herfstvakantieweek geplakt kan worden.
Er zullen ook nog een aantal studiedagen
ingepland gaan worden. Deze zullen we
voor of na een vakantie inplannen.
Aanvragen extra verlof
De verlofaanvragen voor extra
vakantiedagen voor de zomervakantie
worden streng gecontroleerd door
Leerrecht. Als school zijn wij verplicht om
de regels omtrent extra verlof aanvragen
voor een vakantie heel strikt te handhaven.
Er zijn een aantal uitzonderingsgevallen
waar wel verlof kan worden verleend. Deze
kunt u teruglezen op de site van Leerrecht
of op het verlofformulier van onze school.
Dit formulier kunt u ophalen bij de
administratie.
https://www.leerrecht.nl/Jongeren_onder_
de_18_map/Verlof
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Heel Holland Bakt Kids
In Heel Holland Bakt Kids mogen kinderen van 9, 10
of 11 jaar oud alles in de strijd gooien om de beste
junior thuisbakker te worden.
Ben jij dol op bakken en sta jij vaak zelfgemaakte
koekjes uit te delen op het schoolplein of verras jij
vaak je buren met een lekkere taart? Geef je dan
samen met je bakmaatje op!
Je kunt je aanmelden tot en met 23 mei.
MELD JE AAN!
Aanmelden kan via de volgende link:
https://bluecirclecasting.nl/programma/hhb-kids
Nieuwbouw Peperklip en omgeving
Een nieuwe school, 150 woningen en plek voor
maatschappelijke voorzieningen. Dat moet het
nieuwe Hart voor de wijk in Schiedam-Oost worden.
Verschillende instellingen moeten hier samen met
de school één nieuw onderdak krijgen. Dat moet een
impuls aan de wijk geven. De intentieverklaring
hiervoor is ondertekend door de wethouder en onze
bestuursdirecteur. De fase van plannen maken en
gesprekken voeren zal binnenkort gaan starten. Hoe
en wanneer de bouw zal gaan starten is nog
onduidelijk.
We houden u natuurlijk via de nieuwsbrief op de
hoogte van de vorderingen.
Lekker bezig Schiedam
Op 18 en 25 mei worden diverse gratis clinics in
Urban Sports gegeven. Je kunt clinics volgen in urban
dance, freerunnen en pumptracken op Sportpark
Willem-Alexander.
De clinics starten om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30
uur en duren ongeveer 45 minuten. Inschrijven kan
ter plekke, dit is vooraf niet nodig of mogelijk.
Data: 18 en 25 mei
Tijden: 13.30 / 14.30 / 15.30 uur
Adres: Zoomweg 2, Schiedam
Leeftijden: 4 t/m 18 jaar
Kosten: Gratis
Kijk voor meer leuke activiteiten op de website:
https://lekkerbezigschiedam.nl/agenda/

Nieuws vanuit VKV Peperklip
Na de meivakantie gaan we starten met het thema “ Ik
ga naar de boerderij”. Op de boerderij gebeurt erg veel
en we zijn benieuwd wat kinderen al weten. Door
middel van dit thema willen wij de kinderen leren hoe
het leven op de boerderij is en welke dieren daar
allemaal leven. Het doel van ons thema is kennismaken
met de boerderij en de omgang met de dieren op de
boerderij.
In onze themahoek gaan we de dieren verzorgen en de
boerderij netjes houden. Zo leren de kinderen dat ze
respect moeten hebben voor de dieren en de natuur.
Ook gaan we sorteren, dieren tellen, gesprekken
voeren en afspraken maken, namen van de dieren leren
en dieren benoemen, boeken lezen en vertelplaten
bespreken, liedjes zingen en dansen met muziek. Op
deze manier willen we de taalontwikkeling maar ook de
andere ontwikkelingsdomeinen bij de kinderen
stimuleren.
Omgaan met anderen (dieren, mensen) vinden wij ook
erg belangrijk.
Wij zouden heel graag een uitstapje willen maken naar
de kinderboerderij op
vrijdag 20 mei. Dit gaan
we samen met onze SOM
kinderen en ouders doen.
En wie weet, misschien
komt een lief
boerderijdier ook nog een
keer bij ons op bezoek!
Nieuws vanuit BSO Klipkids!
Ook de BSO kinderen gaan in de komende periode de
natuur ontdekken. Er worden heel veel
buitenactiviteiten georganiseerd zodat de kinderen op
zoek kunnen gaan naar insecten, dieren en planten die
in de buurt te zien zijn. Zijn jullie benieuwd? Jullie
kunnen ons bezoeken op onze locatie en ook aansluiten
bij de zoektocht!
Lieve groeten van het team van IKC Peperklip!
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Impressie Klipart

Stop motion filmpjes maken

Je eigen tijdschrift ontwerpen

Oudhollandse spelletjes

Zelfgemaakte waterraketten afvuren

Programmeren, fotograferen, boetseren en toneel

Maskers maken

