Datum: vrijdag 8 februari 2019

Populierenblaadje
Algemeen:
Carnaval: Wie-o-wie?? Wie-o-wie??? Zullen het
worden? De nieuwe jeugdprins en prinses en het
boerenbruidspaar?
Op vrijdag 1 maart vieren we carnaval op de Peppels en
zoals ieder jaar gaan we weer workshops doen van
10.30 tot 11.45.
Wie vindt het leuk om hierbij te komen helpen? Dit kan
van alles zijn: schminken, haren vlechten, dansen,
knutselen, legoën, gamen, voetballen…noem maar op!
Geef je op via marleen.berkhout@depeppels.nl, of stuur
haar een parro.
’s Middags hebben we een grootse Peppelpronkzitting
van 12.45 tot 14.30 in de gymzaal waar jullie allemaal
voor
uitgenodigd
zijn.
Verkleed
natuurlijk!

Maandag 11 februari

Kleuters vrij

Woensdag 13 februari

Keuzecursus 2-3

Kidscongres:
___________________
Op woensdag 3 april wordt het 1e kidscongres in
Nederland georganiseerd dit zal plaatsvinden in de Woensdag 20 februari
Gemeente
Boxmeer.
Ze
willen
kinderen
als
gelijkwaardige partner mee laten denken over onze
gezamenlijke toekomst. Op deze dag ontmoeten,
inspireren en verwonderen volwassenen en kinderen
elkaar.
HET IDEE
De gemeente en andere organisaties dragen een
vraagstuk aan en kinderen gaan hier serieus over mee
Keuzecursus 2-4
denken. Kinderen hebben vaak hele heldere ideeën en
oplossingen voor problemen.
De Peppels en de Canadas doen hier ook aan mee. Van
Vrijdag 22 februari
elke bovenbouw groep doen de leerlingen van de

leerlingenraad mee en nog twee kinderen. Dit zijn in
totaal 20 kinderen!
Deze kinderen krijgen voorafgaand aan het congres drie
lessen waarin zij voorbereid worden en kunnen oefenen.
Invalpool:
Een lange tijd hebben we met de inzet van eigen
collega's, stagiaires, oud-collega's en soms contacten
via via, de vervanging van zieke collega's kunnen
regelen. Wij vinden het namelijk van groot belang dat
de kinderen opgevangen worden door vertrouwde
gezichten en ervaren jenaplanprofessionals. Mensen die
onze school en onze werkwijze kennen.
Vorig jaar hebben we gemerkt dat aan deze
vervangingsmogelijkheid ook een einde kan komen. Dat
we ondanks alle medewerking van de genoemde
collega's, niet aan de vraag en/of onze behoefte kunnen
voldoen. Het bestuur heeft deze kwestie besproken en
ingestemd met het advies van het MT. Dat betekent dat
we per 1 februari gebruik kunnen maken van een
vervangingspool ( Clooser). Zij bemiddelen in potentiele
invalleerkrachten.
Het zijn altijd gekwalificeerde
krachten, gescreend door Clooser en in het bezit van de
juiste papieren. Wij kunnen selecteren en betalen de
invallers conform de CAO. Zo kunnen we beschikken
over mensen waar wij graag mee willen blijven
samenwerken of waarvan uit ervaring blijkt , dat we hen
minder geschikt achten voor onze school en kinderen.
In de aankomende periode willen we bekijken of we de
samenwerking met Clooser waardevol vinden voor een
langere periode of dat we toch een andere oplossing
willen bedenken. We houden u op de hoogte en hopen
me onze "nieuwe collega's" de kwaliteit van ons
onderwijs te houden zoals u het van ons gewenst bent.
Vriendelijke groeten, Leo de Bruijn
Onderbouw:

Kijkweeksluiting
Vanaf 14.10 kunt u
komen kijken naar de
werkstukken die
gemaakt zijn in de
keuzecursus
Vrijdag 22 februari

Schoolverslagen mee
_________________
Vrijdag 1 maart

Carnavalsviering
en Peppelpronkzitting
van 12.45 tot 14.30 uur

Streetwise: afgelopen maandag en dinsdag zijn we
bezig geweest met verkeer. Het waren twee leerzame
dagen.

KUNST: afgelopen woensdag zijn we gestart met ons
Kunstthema. We zijn begonnen met het ontdekken hoe
je kleuren kunt mengen om er zo weer nieuwe kleuren
van te maken. Dinsdag aanstaande komt schilderes
Annelies over haar hobby vertellen.
Middenbouw:

Streetwise: Behalve leerzaam, ook nog eens twee hele
gezellige dagen. Kinderen van Canadas en Peppels
waren gemengd. Het is mooi om te zien hoe
gemakkelijk de kinderen van beide locaties schakelen
en met elkaar omgaan alsof ze elkaar al jaren kennen.
WO-project Hallo wereld: Moet je toch eens zien! Als
bijen op de honing! We hebben passend bij ons project
een nieuwe wereldkaart gekocht en zodra de kinderen
de kaart zagen, vlogen ze erop af! Wat leeft dit thema
bij de kinderen zeg!

Binnengekomen post:

Kun jij ook genieten in de GRATIS
SAMENspeeltuin Gewoon Buiten te Overloon?

En wil je dat ook blijven doen?
Ga dan zoveel mogelijk lege statiegeldflessen inzamelen en doneer jouw bonnetje bij
de jumbo in Boxmeer. De actie loopt gedurende de maand maart 2019.
De opbrengst van de ingezamelde statiegeldflessen doneert de jumbo aan de
Stichting Recreatie en Meer, zodat zij zo snel mogelijk verder kunnen met de verdere
aanleg, inrichting en het onderhoud van een gratis grote groene buitenspeeltuin .
Wat verder heel bijzonder is dat het totaalbedrag wat er opgehaald wordt, door
NSGK opgehoogd wordt met 50% waardoor het ook voor kinderen met een
beperking toegankelijk kan blijven, want wie wil er nou niet dat alle kinderen zich
welkom voelen in onze SAMENspeeltuin.
Wil je de ontwikkelingen van de speeltuin “Gewoon Buiten” volgen? Kijk dan op
www.speeltuinboxmeer.nl (kopje nieuwsbrief) of
www.facebook.com/GewoonBuitenOverloon/?ref=br_rs.

