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Ouders
Ouderbetrokkenheidtraject
Afgelopen maandag hebben de onderzoekers van CPS onderzocht wat
op dit moment de stand van zaken is op het gebied van
ouderbetrokkenheid. Door met u in gesprek te gaan en met de
leerkrachten en leerlingen wordt er een beeld gevormd over de
ouderbetrokkenheid bij ons op school. Ook uw mening wordt
meegenomen naar aanleiding van de enquêtes die u heeft ingevuld.
Wij willen u heel erg bedanken voor de tijd die u hierin heeft gestoken.
Wilt u meedenken en meedoen om ouderbetrokkenheid vorm en
inhoud te geven bij ons op de Petrusschool?
U kunt zich aanmelden voor de regiegroep. De regiegroep gaat vanaf
januari aan de slag om ouderbetrokkenheid te verbeteren bij ons op
school.
Sinterklaas 5 december tot 13:00 uur naar school
Op 5 december is het sinterklaasfeest. Aangezien het op woensdag is,
gaan wij die dag door tot 13:00 uur.
Studiedag 6 december samen met u!
Wij willen graag samen met u ouderbetrokkenheid verder vorm geven
op de Petrusschool. De komende jaren gaat Peter de Vries ons
begeleiden met dit traject. Hij werkt bij CPS. Op 6 december nodigen
wij u uit om van 15:00 – 20:00 uur mee te doen met deze studiedag.
Voor het avondeten zal gezorgd worden. U kunt zich nu alvast
inschrijven voor deze middag/avond.
Klik hier om dat te doen.
Inmiddels hebben de eerste ouders zich opgegeven, wat natuurlijk heel
fijn is, maar wij zijn ook op zoek naar u! Samen bouwen wij
ouderbetrokkenheid verder uit op de Petrusschool. Bedankt voor uw
betrokkenheid en de moeite die u neemt om het te regelen thuis.
Welke groep komt straks met de meeste ouders naar deze studiedag?
Kunt u alleen in de avond komen (aanvang 18:30 uur)? Klikt u dan hier
om u op te geven.

AGENDA
22-11
15.30-16.30
Inloopmiddag ouders leerlingen
Workshop “Pesten “ voor ouders 19.00
23-11
Petruspost
05-12
Sinterklaasfeest

8.30-13.00!!!

06 + 07-12
Studiedagen, leerlingen vrij
10-12
Crea middag Kerst
20-12
Kesrtviering, leerlingen 12.00 uur vrij
Kerstdiner 17.00-18.30 uur
Petruspost
21-12
Leerlingen 12.00 uur vrij
24-12 t/m 04-01
Kerstvakantie
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Daar hoort zeker ook het schoolplein bij. Dus steek je handen uit de mouwen en help mee!
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DigiDuif app gaat veranderen
Op school hangen al verschillende posters met de aankondiging. Op maandag 12 november gaan wij overstappen op deze
nieuwe app. Via deze link kun je meer informatie lezen en zien (video) over de nieuwe app:
https://www.socialschools.nl/veranderingen-digiduif#veranderingen-ouders Zie ook de poster op de laatste bladzijde van deze
PetrusPost.
Workshop Online Pesten
Wij hebben u vorige week een brief gestuurd over de workshop online pesten.
U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.
Meer informatie leest u in de brief die wij bij deze PetrusPost hebben toegevoegd.
Onderwijs
Nu na de herfstvakantie de groepsvorming in een andere fase is gekomen, zien wij dat er hard wordt gewerkt in de groepen.
Iedereen heeft zijn/haar plekje gevonden in de groep en weet wat er verwacht wordt dit schooljaar.
Binnen onze school werken wij met Instructional Leaders. Instructional leaders, dit zijn gespecialiseerde leerkrachten die de
andere leerkrachten observeren en feedback geven op het leer- of groepsproces. Met en van elkaar leren.
Daarnaast laten wij ook door een externe onderwijsadviseur de komende weken de leerkrachten observeren. Zodat wij zicht
krijgen op wat goed gaat en wat beter kan. Zo werken wij continu aan de ontwikkeling van ons onderwijs aan uw zoon of
dochter.
Personeel
Juf Saskia heeft een zoon!
Ze is op vrijdag 26 oktober bevallen van Dex.
Meester Henk is met pensioen
Per 1 november is Henk met pensioen, wij hebben vorige week maandag afscheid genomen van hem. 44 jaar heeft hij gewerkt
bij ons op school. Wij wensen hem alle goeds voor de toekomst.
Ziekenboeg: Juf Ria en juf Tineke zijn ziek.
Re-integratie juf Karin Mokveld
Juf Karin werkt nu drie ochtenden bij de kleuters aan haar re-integratie.
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Wilt u een kaartje sturen naar een juf? Dan kunt u een kaartje inleveren met postzegel bij juf Joyce, wij zorgen dat het dan
verstuurd wordt naar de desbetreffende juf.
Uitleg – Katholieke identiteit
Sint Maarten
Sint Maarten is de viering van de doopdag van de heilige Sint Maarten. Op 9 november gaan wij met lampionnen langs de
deuren, waarbij ze liedjes zingen in ruil voor snoep. (Oorspronkelijke datum is 11 november, dit valt echter op zondag)
De heilige Martinus van Tours was de bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het katholicisme in
Gallië. Hij stierf op 8 november 397 en werd op 11 november begraven. 11 november was tevens de doopdag van de heilige.
Martinus stond bekend om zijn liefdadigheid en zijn vrijgevigheid. Om hem te eren, werden er op 11 november kleinigheidjes
aan kinderen gegeven. Op een gegeven moment gingen kinderen op 11 november met zelfgemaakte lantaarns of uitgeholde
knollen of pompoenen met een kaarsje langs de deuren. Tot ongeveer de jaren 20 was het Sint Maartenfeest meer iets voor
arme kinderen. Hierna begon men het feest te zien als traditie en mocht iedereen meelopen. Tegenwoordig maken veel
kinderen op school een Sint Maartenlantaarn. Sint Maarten wordt overigens niet door het hele land gevierd, maar
voornamelijk in Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Limburg.
Allerzielen
Vorige week vrijdag was het allerzielen.
Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie.[1] Het wordt gevierd op 2 november, de dag na
Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een
requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een
parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de
eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Allerzielen is
een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur.
Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In
de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.
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