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Onderwijs
Voorleeswedstrijd
Op dinsdagmiddag heeft onze school een voorleeswedstrijd gehouden
als onderdeel van de Kinderboekenweek. In de groepen zijn voorrondes
gehouden, vanmiddag zaten de winnaars van de groepen op het grote
podium in een mooie stoel om de titel voorleeskampioen 2019 te
winnen. De jury bestond uit meester Remco en juf Els. Zij zorgden
samen voor vakkundig commentaar na iedere voorleesbeurt van groep
3a, 3/4b, 4a, 5a en groep 5/6b. Uiteindelijk hebben zij de winnaar
gekozen. Later die middag was het de beurt aan groep 6a, 7a, 7/8b en
8a. In de jury zat natuurlijk weer juf Els en juf Iris. Ook zij hebben een
winnaar gekozen voor deze groepen. Het was een leuke middag, waarin
wij het lezen verder bevorderen op onze school. De kinderen zijn
enthousiast geworden om de boeken te gaan lezen die werden
voorgelezen.
Iedere ochtend en middag starten wij op de Petrusschool met een
kwartier lezen.

AGENDA
17-10
Open Huis

15.45-17.30 uur

18-10
Open Doek
21 t/m 25-10
Herfstvakantie
28 + 29-10
Studiedagen, leerlingen vrij
30-10
12.15 uur
Let Op Luis + Inloop Petrus Verbeterteam
06-11
Stakingsdag – school dicht, leerlingen vrij
08-11
Petruspost + Sint Maarten
14-11
15.30 uur
Inloop Petrus Verbeterteam
22-11
Petruspost
05-12
Sinterklaasfeest 8.30-14.00 uur +
Petruspost

Regel van de week: Ik laat het toilet schoon achter.
Uit het oogpunt van respect en hygiëne vinden we het belangrijk dat kinderen meehelpen en meedenken over hoe
we de ruimtes op school gebruiken en ook schoon houden. De toiletten zijn hier een belangrijk onderdeel van.
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Kamp groep 8
Vorige week zijn wij op kamp geweest met groep 8 in Oosterhout. Wij hebben een
fantastische week gehad met elkaar.
Op woensdag hebben wij een vossenjacht gehouden, bijna het hele team was er, wat
hebben wij een lol gehad met elkaar! Meester Remco, juf Jeanette en juf Lisanne bleven
zelfs een nachtje bij ons slapen en vertrokken donderdag weer heel vroeg om voor de groep
te staan! Op facebook van groep 8, ziet u de foto’s van het kamp terug:
https://www.facebook.com/pg/Groep8petrusschool/posts/
Ouders
Stakingsdag
Wellicht heeft u in de media vernomen dat op woensdag 6 november gestaakt gaat
worden.(klik hier voor meer informatie) De stakingsdag is gepland op woensdag 6 november
in Den Haag, omdat de Tweede Kamer dan de onderwijsbegroting voor 2020 behandelt.
Wilt u hier alvast rekening mee houden? De Petrusschool is die dag gesloten, er zal geen
onderwijs gegeven worden. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van
uw kinderen. Klanten van Up Kinderopvang kunnen ook gebruik maken van extra opvang, de
kosten hiervan zijn voor eigen rekening, u kunt hier desgewenst ook uw opvangtegoed voor
inzetten.
Petrus Verbeter team
Vandaag, 11-10-2019 om 15:30 tot 16:00 uur, is de eerste inloopmiddag van het Petrus verbeterteam in de aula. Bij deze
samenwerking van leerkrachten en ouders kunt u, uw vragen tips en tops over de school kwijt. Over iedere tip of vraag krijgt u
een terugkoppeling van de manier van verwerken. Bent u niet in de gelegenheid maar heeft u toch vragen, een tip of een top
over school organisatorische zaken kunt u deze mailen naar petrusverbeterteam@petrusschool.nu
U kunt op wisselende dagen bij ons binnen lopen dit schooljaar. Deze data kunt u terug vinden in Social Schools en in de
agenda van de Petruspost:
vrijdag 11-10-2019 om 15:30
woensdag 30-10-2019 om 12:15
donderdag 14-11-2019 om 15:30
dinsdag 26-11-2019 om 15:30
vrijdag 13-12-2019 om 15:30
dinsdag 14-01-2020 om 15:30
woensdag 29-01-2020 om 12:15
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donderdag 13-02-2020 om 15:30
vrijdag 06-03-2020 om 15:30
dinsdag 17-3-2020 om 15:30
woensdag 01-04-2020 om 12:15
vrijdag 17-04-2020 om 14:00
donderdag 14-05-2020 om 15:30
vrijdag 29-05-2020 om 15:30
dinsdag 09-06-2020 om 15:30
donderdag 25-06-2020 om 15:30
Wij hopen samen met u de school weer een stapje verder te helpen.
Open Huis/Open Doek
Komende weken werken wij rond het thema “Reis mee”. Dit is het thema van de Kinderboekenweek. In de
Kinderboekenweek draait het om vervoersmiddelen en bestemmingen. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een
reis die je leven verrijkt. Op donderdag 17 oktober vanaf 15:45 uur – 17:30 uur bent u welkom om te komen kijken en beleven
wat de kinderen hebben gemaakt de afgelopen weken rondom dit thema.
Vrijdag 18 oktober treden wij op tijdens het Open Doek, u bent van harte welkom op het Open Doek.
We zullen het open doek in twee groepen houden.
De eerst sessie is van 13.15 tot 14.00 en de tweede 14.15 tot 15.00 uur.
Tijdens de eerste sessie zijn de volgende klassen ingedeeld:
·
½a
·
½b
·
3a
·
5/6 b
·
7a
·
8a
De tweede sessie zijn de volgende klassen ingedeeld:
·
½c
·
3/4b
·
5a
·
6a
·
4a
·
7/8b
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Sint Maarten
Op de laatste bladzijde van deze PetrusPost meer informatie over Sint Maarten. De ouderraad is druk bezig samen met onze
eventmanagers meester Wilfred en juf Lisanne om hier weer een mooi feest van te maken.
Continurooster met Sinterklaas
Dit jaar vieren wij op 5 december Sinterklaas. Dit valt dit jaar op donderdag. Wij beginnen om 8:20 uur deze dag en gaan
tussen de middag door met de kinderen, om 14:00 uur zijn alle kinderen vrij.
Zij kunnen dus vanaf 14:00 uur opgehaald worden door u als ouders/verzorgers, maar ook door de BSO medewerkers.
Wilt u dit doorgeven aan de BSO waar u gebruik van maakt?
Bereikbaarheid MT
Week van 14 – 18 oktober
Maandag, dinsdag en woensdag staat juf Brigitte en ik weer in de gang om uw vragen te beantwoorden ’s ochtends. Op
donderdag en vrijdag kunt u terecht bij juf Marlies.
Week van 28 oktober – 1 november
Maandag en dinsdag zijn wij dicht i.v.m studiedagen. Op woensdag sta ik samen met juf Brigitte in de gang om uw vragen te
beantwoorden. Donderdag en vrijdag kunt u terecht bij juf Marlies.
Evaluatie startgesprekken
Het regieteam ouderbetrokkenheid wilt graag weten wat u van de startgesprekken vindt. Klik hier om deze 4 vragen te
beantwoorden. Alvast bedankt voor uw hulp. Komende week zal groep 5a ook de startgesprekken hebben met de twee
nieuwe meesters. Fijn als u daarna deze vragen nog even in wilt vullen, tijdens de volgende bijeenkomst van het regieteam
ouderbetrokkenheid zullen wij de antwoorden meenemen en wellicht voor komend jaar aanpassingen doen.
Ontdekkers
Als bijlage bij deze PetrusPost ook weer het programmaboekje van de ontdekkers met weer veel leuke activiteiten.
Personeel
Meester Bart
Vrijdag 27 september hebben wij afscheid genomen van juf Jessica. Zij heeft vele jaren met veel inzet op onze school gewerkt.
Vanaf 1 oktober is meester Bart gestart in deze groep naast juf Jolanda op de maandag en dinsdag.
Meester Paul en meester Rogier
In groep 5a zijn ter vervanging van juf Jolanda Stolk meester Paul en meester Rogier gestart.
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Vrijdag 8 november Sint Maarten Lampionnenoptocht
Beste ouders, grootouders en verzorgers,
Op vrijdag 8 november vieren we Sint Maarten op school! Sint-Maarten is een feest dat elk jaar op 11 november
gevierd wordt in Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Duitsland. Elke streek kent zijn eigen gebruiken. Vaste
traditie is dat kinderen met lampionnen lopen en liedjes zingen.
Ook de Petrusschool doet mee aan deze traditie. Graag trappen wij met u de donkere dagen van de komende
winter af.
We starten om 17:30 uur, dan verzamelen wij op het schoolplein (aan de zijde van de kleuteringang/Johan
Brouwerstraat). Na het startschot lopen de kinderen onder uw begeleiding met een (eigen gemaakte) lampion
mee! Na de wandeling (ca 30 min) verzamelen wij wederom op het schoolplein. Daar sluiten wij de lampionoptocht
sfeervol af met een hapje en een drankje. Ook de buurt en de BSO zal erbij betrokken zijn!
De kinderen van school die zich hebben ingeschreven krijgen een drankje en broodje kip knakworst aangeboden.
Voor de ouders en begeleiders is er Glühwein en wat te knabbelen. Helaas is het niet mogelijk om van het budget
ook de ouders te trakteren op een broodje.
Kinderen die op vrijdag naar de BSO Kinderjungle gaan, kunnen onder begeleiding van de BSO meelopen. Regelt u
dat dan met de BSO? Dan komt het helemaal goed!
Om de juiste aantallen te kunnen inschatten, vragen we u vriendelijk uw kind(eren) in te schrijven. Dat kan via een
formulier dat hangt bij elk klaslokaal. Deze zullen per 14 oktober a,s, worden opgehangen. Mocht u het niet zien
hangen, vraag het dan even aan de juf of meester. Schrijf daar uw zoon of dochter in, mocht u meerdere kinderen
hebben, dan graag bij elke klas even opgeven! De inschrijfdatum is uiterlijk vrijdag 1 november 2019.
Ook bij slecht weer gaat het door, denk in dat geval aan juiste kleding en paraplu’s!
Wij hopen op een sfeervolle avond met grote opkomst!
Met vriendelijke groet, Ouderraad Petrusschool
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