
Datum: donderdag 17 december 2020 
 

 

Populierenblaadje 
     

Algemeen: 
Afsluiting: Wat een bijzonder jaar hebben we achter de 
rug. Een jaar dat ook nog eens onverwachts werd 

afgebroken. We hebben geprobeerd om er toch samen 
een mooie afsluiting van te maken. We willen u in 
ieder geval danken voor het begrip en het mee 

denken.  
We wensen u allen hele rustige, maar fijne dagen toe.  
Harry zal u op vandaag (of morgen), 7 en 14 januari 

weer een brief sturen met algemene informatie.  
 

 
 
Fijne dagen voor jullie allemaal!! 
 

 
 
 

 
23 dec t/m 3 jan. 

 

 
 

Vakantie 
 
 

 
4 t/m 15 januari 

 
 

Lockdown 
Kinderen werken thuis 

 

 



 Familieviering 
Op kerstavond 24 december om 18.00 wordt, in plaats 
van de familieviering in de Basiliek, een film getoond.  

Deze wordt uitgezonden door Omroep Land van Cuijk 
en vanaf dat moment is de film ook te zien op Youtube: 
Onze Lieve Vrouwe parochie.  

Hier zal het kerstverhaal te horen en te zien zijn.  
In de film zingt het kinderkoor van de Canadas en de 
Peppels en wordt het verhaal door kinderen uitgebeeld. 

Vanaf 25 december tot en met 3 januari is de film ook 
te zien in de St. Petrusbasiliek .           De 
openingstijden zijn dagelijks van 13.30-16.30.  

 

 
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een heel 
gezond 2021! 

Let op: houd zelf de berichtgeving in de gaten. Wellicht 
gaat er iets niet door ivm de lockdown.  
 

 
 

Oproepje oude kerstkaarten: willen jullie zoveel 

mogelijk kerstkaarten bewaren en ná de kerstvakantie 
inleveren bij de middenbouwleerkrachten? Dan kunnen 
de kinderen er volgend jaar weer nieuwe kerstkaarten 

van maken. Alvast bedankt! 
 

Onderbouw: 



 
 

Dinsdag hebben de Vlinders afscheid genomen van 

Bjurn. Hij gaat in het nieuwe jaar starten op het Palet. 
Wij wensen je heel veel succes en plezier op het Palet, 
Bjurn!   

 

 

 

 
In de onderbouw hebben we gewerkt over de post. Een 

kaartje posten in de –echte- oranje brievenbus hoorde 
daar natuurlijk ook bij. 



Welkom: in de Bijengroep is Jill (zus van Eekhoorn 

Ryan) gestart. We wensen haar een gezellige tijd bij ons 
op de Peppels toe. 
 

Middenbouw: 
Onderzoekend leren: We hebben ons project nog net af 
kunnen sluiten voor de lockdown. De kinderen hebben 

hun onderzoeksgegevens verwerkt en gepresenteerd 
aan de groep.  

  
 

 
Onze Padlet is helemaal bijgewerkt. Kijk gerust naar 

hoe hard jullie kinderen hieraan hebben gewerkt! 

 
Bovenbouw: 



Kerstviering: 

Helaas geen kerstviering en helaas geen heerlijke 
kerstlunch. Maar gelukkig komen we dit schooljaar 
echt nog wel bij elkaar en gaan we deze activiteit 

(lunch zonder kerst) nog wel inhalen als extra 
activiteit. 

 
 

 

  

 
 

 
 

Bericht van de M.R. 
24 november hebben we bij elkaar gezeten om te vergaderen over allerlei 

zaken: M.R. Stromenland, akkoord gegeven voor de procedure recht van 

betrokkenen i.v.m. AVG-regelgeving, Het strategisch beleidsplan van de 

school en het verslag van de bestuursvergadering. Het voorzitterschap is 

overgedragen van Pieter naar Robert. Tevens zijn we nog steeds op zoek 

naar een ouder van De Canadas, die volgend schooljaar wil deelnemen 

binnen de M.R. (bericht kan naar Mr@depeppels.nl) 

Ook de M.R. wenst iedereen fijne kerstdagen en een goed en gezond 

2021. 
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