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Belangrijke data
Uitstapjes / excursies
waar we gebruik
moeten maken van het
OV gaan helaas nog niet
door.
Voor activiteiten waar
we het OV niet voor
nodig hebben, kijken we
per keer of het veilig is
om te gaan.

Kunstweken op de Peperklip
Op maandag 31-5 zijn de Kunstweken
weer van start gegaan bij ons op school.
Deze periode zal de school omgetoverd
worden tot een waar museum, ook online
te volgen.
Met kunst leren kinderen op een andere
manier te denken en leren ze om zelf een
oordeel te vormen. Door mee te doen
aan de Kunstweken maken alle leerlingen
van onze school kennis met bijzondere
kunstenaars als Van Gogh, Picasso of
Mondriaan en worden de leerlingen
geïnspireerd om hun eigen kunstwerk te
maken.

Schoolplaatje voor schooljaar 2021-2022
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?
Het is altijd een flinke puzzel, maar we
zijn er al ver mee.

Vakantierooster 2021-2022
Het vakantierooster voor het schooljaar
2021-2022 is momenteel in de
afrondende fase. Deze week zal onze
medezeggenschapsraad naar het rooster
kijken en we hopen u in de volgende
nieuwsbrief van alle vakanties en vrije
dagen op de hoogte te stellen.

Schoolreizengroep 1 t/m 7 en kamp
groep 8
Zoals u reeds heeft kunnen lezen op Parro
gaan de schoolreizen, net als het kamp
voor de groepen 8, dit schooljaar helaas
niet door. De leerkrachten zijn wel bezig
om een aantal leuke activiteiten
te organiseren die binnen de regels van
Corona kunnen plaats vinden.
Tips en tops uit de 1/2
Ook in de groepen 1/2 wordt al hard
gewerkt aan het kunstproject. Uw kind
komt vast thuis met nieuwe woorden
zoals: de tentoonstelling, het museum en
de kunstschilder.

Ook thuis kunnen kinderen kleine
kunstenaars zijn.
Hier een aantal ideetjes voor thuis.
- Met alleen een kwast en een bakje
water kunnen de kinderen de prachtigste
dingen maken buiten op muren of op de
stoep. En als het droog is kunnen ze
gewoon weer nieuwe dingen bedenken.
- Uit kranten en tijdschriften kunnen
kinderen dingen scheuren of uitknippen
die ze mooi vinden. Als ze alles opplakken
op een groot papier wordt het een mooi
geheel.
- Buiten kunnen kinderen zoeken naar
takken en steentjes, veertjes en blaadjes.
Op een tafeltje in huis of in de tuin of op
het balkon kan hier een prachtig stilleven
van gemaakt worden.
Of laat de kinderen het op een oud
doosje plakken, zo wordt iets dat oud is
weer heel bijzonder.
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Workshops Cruyff Court Schiedam
Kom samen met je vrienden gratis meedoen aan
onze vette workshops. Doe mee aan een
superleuke Hiphop dansles, leer foto’s maken als
een professionele fotograaf, of laat je coolste trucs
zien bij het circus.
Lijkt dit jou ook super vet?
Dan zien we je elke donderdag in juni van 14:30
uur tot 16:30 uur op het Cruyff Court aan de
Parkweg in Schiedam!
Dit is het programma:
- Toffe foto`s maken met fotografie
- Dansen met hiphop010
- Nieuwe skills ontdekken met circusactiviteiten
- Creatief bezig zijn met beeldende kunst
4 weken lang gratis meedoen op donderdag 3 juni,
10 juni, 17 juni en 24 juni van 14:30 uur tot 16:30
uur.
Inschrijven hoeft niet. Je hoeft alleen maar naar
het Cruyff Court te komen. Ben jij erbij?
Tip: Op 10 juni komt straatvoetballer en
ambassadeur van het Jeugdfonds Nasser el Jackson
een Streetfootball show geven!
Ga voor meer informatie naar:
https://cultuurcruyffcourts.nl/cruyffcourts/schieda
m/
Nieuws van VKV Peperklip
Het is bijna zomer en wij gaan weer samen met
onze peuters op vakantie. Wij gaan ons goed
voorbereiden op een gezellige reis naar de zee, het
bos of het platteland. Rondom het thema "Ik ga op
vakantie" gaan we veel leren over het weer, de zon
en de warmte. Hoe ga je op vakantie? Wij weten al
veel over de verschillende voertuigen maar dat is
natuurlijk niet alles wat wij nodig hebben. Ook de
koffer moet nog ingepakt worden. Wat neem ik
mee? Een badpak of een bikini, een zwembroek,
slippers, een stranddoek, een zonnebril, een pet,
een emmer en een schep.
Wij nemen ook de familie of vrienden mee, want
alleen op vakantie gaan is niet leuk.

Samen gaan we onze themahoek inrichten met behulp
van het boek: Bobbi op vakantie. In de themahoek staat
een tent, een parasol en een lekkere ligstoel. Wij
knutselen zonnebrillen, zonneklepjes en emmertjes
voor op het strand. Natuurlijk gaan we ook een zee
maken met allemaal visjes en dieren erin.
Het is een thema met veel mogelijkheden en
uitdagingen! Afgelopen tijd was de zomer ver te
zoeken, we hadden alleen maar regen en wind. Het
voorruitzicht ziet er goed uit met zomerse
temperaturen!
Verkeersoverlast
Brengt u uw kind met de auto naar school? We willen u
er graag op attenderen dat het gratis parkeren is tot en
met 9.00. U kunt uw auto dus gewoon parkeren om uw
kind naar school te brengen. We zien nu veel auto's
langs de kant van de weg staan, dit geeft veel overlast.
Op de step naar school
We zien veel kinderen die op de step naar school
komen. Ze staan in het fietsenhok wat vrij toegankelijk
is waardoor het risico bestaat dat de step gestolen
wordt. Denkt u dus ook aan een slot voor de step?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil uw kind graag op voetballen, muziekles, turnen,
streetdance, judo of aan theater doen maar is dit
financieel niet haalbaar? Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur helpt! Het fonds betaalt voor kinderen en
jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het
lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding,
dansschoenen of de huur van een instrument.
Bij ons op school is juf Jetta Hulshoff de intermediair
die u kan helpen met de aanvraag.
U kunt contact opnemen met juf Jetta via
j.hulshoff@primoschiedam.nl

