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23 maandag 29 januari 
Open dag: 9.00 - 12.00 uur. Informatie - / inschrijfavond: 19.00 - 20.00 uur.

24 januari 
Kennismaken nieuwe kleuters

jaargang 10 • nummer 6

uitgave van 19 januari 2018

Een heel gelukkig nieuwjaar
Dat wensen we een ieder toe
Opa, oma, kinderen, pa en moe
Dat het goed gaat met elkaar.

Niemand weet hoe het zal gaan
Wordt het goed of slecht dit jaar
Een jaar zonder geweld en gevaar?
Zullen er geen rampen ontstaan ??

Moge God een gezegend jaar geven
Gezondheid, vrede en veiligheid
In geloof, hoop liefde en vrijheid
Laten we naar het aller beste streven.

Een heel gelukkig, gezond nieuwjaar
Hopelijk gaat alles goed
Houd maar goede moed
Moge God ons bewaren voor elkaar.

Geachte ouders / verzorgers,

Een nieuw jaar begint altijd met goede wensen. Meestal meteen om 00.00 uur als het vuurwerk losbarst. In dit gedicht worden 
de wensen ook heel mooi beschreven. Die goede wensen willen wij ook graag aan u en jullie doorgeven.
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Personeel

Juf Ernie is na de kerstvakantie weer in de groep 1/2 b begonnen. Fijn dat het zo goed gaat. Juf Angelique werkt nog steeds hard aan 
haar re-integratie. Wij wensen haar heel veel sterkte en vertrouwen in onze Here bij de weg die zij moet gaan. Ook Juf Anne Wil kan 
haar normale werkzaamheden in de groep nog niet hervatten. Ook haar wensen we natuurlijk een spoedig herstel. Meester Gerard de 
Hoop maakt het goed. Oplettende ouders en kinderen hebben hem misschien al een keer op school gespot. Verderop in deze Petrapraat 
laat hij nog van zich horen. Wim Zonnenberg, een meester/ambulant begeleider die op de Petraschool in veel groepen meekijkt, is ziek 
thuis met hartproblemen. Wij wensen hem een voorspoedig herstel in Gods nabijheid.

Om voor de groepen die te maken hebben met de uitval van collega’s is het vaak ontzettend moeilijk vervanging te regelen. Wij doen onze 
uiterste best om voor iedereen op een zo goed mogelijke manier in te vullen.

Geachte ouders,

PETRAschool, wat heb ik een sterke bevestiging gekregen van de prachtige 

naam van onze school: Petra = rots, het vaste fundament onder mijn 

bestaan. Dat heeft God op indrukwekkende wijze laten zien op die 2de 

december. Ik kreeg een hartinfarct, gevolgd door een hartstilstand. Op een 

bijzondere manier heb ik het leven teruggekregen, terwijl het om meerdere 

redenen ook gemakkelijk heel anders had kunnen aflopen. Ik ben God dan 

ook heel dankbaar dat ik er nog mag zijn.

Aan de andere kant was het ook heel bijzonder hoe ik (maar ook mijn vrouw, die erbij 

stond) rust kreeg die morgen. Ik was me er tijdens de reanimatie terdege van bewust, dat 

het dubbeltje van mijn leven nog op zijn kant stond, maar toch niet in paniek raakte. Het 

was alsof God me duidelijk maakte: Gerard, Ik ben erbij. Meteen na de reanimatie zong 

mijn vrouw bijstaand lied voor mij. Verder heb ik die dag steeds een tekst uit Romeinen 8 

in mijn hoofd gehad: (een beetje vrij vertaald)

“Ik mag glansrijk zegevieren, omdat Hij (God) mij lief heeft.”

Daarom kan niets mij scheiden van de liefde van God, de dood niet en het leven niet!

Ik ben heel dankbaar dat ik nog leven mag, maar het is me eens te meer duidelijk 

geworden, dat ook wanneer het anders was gelopen, God erbij was geweest.

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van meeleven in de vorm van 

kaarten, gebeden en cadeautjes. Ik heb veel kaarten van individuele kinderen en gezinnen 

gekregen, maar ook vanuit de groepen op school, MR, OR, gebedskring en bestuur. Heel 

bijzonder. Heel hartelijk bedankt daarvoor.

Een aantal van u heeft wellicht gezien dat ik alweer op school ben geweest. Vorige week 

voor het eerst en deze week ook weer. Dat is vooralsnog vrijblijvend, zonder verplichte 

werkzaamheden en afspraken. Dat blijft nog zo, zolang ik aan een revalidatietraject 

deelneem. Maar het gaat heel goed met me en ik lijk geen schade opgelopen te hebben, 

wat betekent dat ik ook alweer op de fiets naar Nunspeet kom.

Met vriendelijke groet, Gerard de Hoop

Je hoeft niet bang te zijn

al gaat de storm tekeer.

Leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn

al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft,

als jij je ogen sluit.
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Instroomgroep 1d!
Via de mail bent u eind december al op de hoogte gebracht dat de voorbereidingen zijn gestart om de nieuwe kleutergroep in te 
richten. De sollicitatieprocedure is afgerond. Juf Iris Oosterhaven zal de nieuwe juf voor groep 1d worden. Zij is geen onbekende voor 
ons en u. Andere voorbereidingen zijn in volle gang.

29 januari Open Dag
23

De CNS scholen houden op maandag 29 januari Open Dag. ’s Morgens van 9.00 tot 12.00 uur zijn ouders met hun kind van harte 
welkom om op school te komen kijken. Dan is de school in bedrijf en kunnen ze in de groepen die aan het werk zijn gaan kijken. ’s 
Avonds van 19.00 tot 20.00 uur is er ook gelegenheid voor ouders om hun kind in te schrijven. Ook dan verstrekken wij informatie over 
de Petraschool; wie we zijn, hoe we werken enz. Wilt u buren en kennissen op de hoogte brengen van deze Open Dag? U bent immers 
de beste ambassadeur en ervaringsdeskundige. Dit blijkt immers ook uit de uitslag van de oudertevredenheidsenquête waarover u 
verderop leest.

Welkom

In januari zijn er op de Petraschool nieuwe leerlingen gekomen. We heten Eva Schuitema, 
Kristi Metselaar, Jonathan Zoet, Merel van de Zande, Liselotte Hiemstra, Milan Mulder 
en Jefta Vrijhof van harte welkom. We hopen dat zij en hun ouders zich heel snel zullen 
thuis voelen op de Petraschool.

Vanuit de ouderraad…

•  Voor het nieuwe schooljaar 2018/2019 zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders voor de Ouderraad! Vind je het leuk om met ons 
mee te denken/werken/organiseren om van  allerlei praktische zaken te regelen voor de kinderen op school? Dan ben je van harte welkom 
in de Ouderraad! Voor meer info of aanmelden: Margriet van de Zande of Evelize de Graaf of via orpetraschool@hotmail.com. 

•  Graag willen we de betaling van de ouderbijdrage onder de aandacht brengen! Er zijn veel ouders die (nog) niet betaald hebben… 

het verzoek om dit alsnog te doen!! 
  Binnenkort ontvangt u ook een herinnering in de brievenbus. Deze bijdrage is belangrijk om leuke dingen te kunnen blijven doen met/voor 

de kinderen. Wanneer er vragen zijn over deze bijdrage mag u een van de OR-leden aanspreken of mailen naar bovengenoemd mailadres.

•  We willen u ook nog graag herinneren aan de oud-papier actie van school. De eerstvolgende keren staat de container er op 10 

februari en 10 maart van 9.00-11.30 uur. De opbrengst van het oud papier komt ten goed aan uw kind(eren)!! Breng het dus bij 
school en stimuleer ook mensen in uw omgeving om het bij ons te brengen!
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Uitslag ouderenquête

Onlangs is er een enquête onder u als ouders uitgezet. We zijn blij dat u daar goed op gereageerd hebt. We hebben 74 reacties mogen 
ontvangen. Sommige reacties gingen vergezeld van een of meerdere opmerkingen. Ook hier zijn we dankbaar voor, want dat geeft ons 
soms een heel praktische handwijzing: op die manier kan het beter. De enquête kende een vierpuntsschaal. Dat voorkomt dat er niet 
gekozen wordt tussen voldoende en onvoldoende. Onze ervaring is dat er met bijvoorbeeld een vijfpuntsschaal relatief veel voor het 
middelste rondje gekozen wordt. We wilden graag duidelijke uitspraken van u. En die hebben we gekregen. 

Ik zal u hieronder in het kort een verslag geven van de belangrijkste onderdelen uit de uitslag. De enquête bestond uit een aantal kopjes, 
zoals leefklimaat, leerklimaat, onderwijstijd enz. Van die kopjes laat ik de gemiddelde score volgen:

Leefklimaat in de groep 3,5

Leerklimaat in de groep 3,5

Afstemming  3,4

Leerstofaanbod 3,4

Onderwijstijd 3,5

Leerlingenondersteuning 3,2

Leefklimaat op school 3,0

Cultuur 3,4

Informeren 3,4

Personeel 3,5

Huisvesting en voorzieningen 3,0

Presentatie 3,4

Resultaten onderwijs 3,4

Ik wil u wel verklappen dat we heel blij zijn met deze uitslag. Je zou kunnen zeggen dat de uitslag een variatie van voldoende naar goed 
laat zien op alle onderwerpen. Dat is iets om tevreden mee te zijn, maar niet een reden op onze lauweren te gaan rusten. Want er zijn 
best nog wel een aantal onderwerpen die nog wat scherper, beter kunnen. Daar hebt u ons ook goede richtingaanwijzers voor geboden 
en wel in de vorm van opmerkingen. Die opmerkingen nemen we ter harte. We zullen in de eerstkomende personeelsvergadering 
bespreken wat prioriteit heeft. Daar zullen we dan de komende tijd aan gaan werken. Zo gauw we dat helder hebben, zullen we u ook 
daarover informeren.

Het team van de Petraschool wil u hartelijk danken voor de moeite die u genomen hebt de enquête in te vullen. 

Gebedsgroep op de Petraschool

Hallo ouders!

Afgelopen half jaar zijn we van start gegaan met de gebedsgroep voor de kinderen en alle betrokkenen van de Petraschool. Fantastisch 
om te zien dat gebed verbindt en zoveel meer doet dan we kunnen zien en begrijpen! 
Zijn er dingen in je/uw leven of bij je/uw kinderen waar je/u gebed voor zou willen, schroom niet en laat het ons weten, dan gaan wij 
daar voor bidden. We zullen vertrouwelijk met je gebedspunten omgaan! We komen elke maand bij elkaar. Mocht je ook mee willen 
doen, dan kun je je aanmelden bij mij, Annemarie Veenstra of via dhr. Foppen. 

Groet namens de gebedsgroep, 
Annemarie Veenstra



	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

In	groep	1	/	2	C	is	het	thema	feest.	We	vieren	
veel	feestjes,	Flip	is	jarig	in	de	huishoek	en	tijger	
is	ook	jarig.	We	maken	taarten	van	klei	en	van	
papier.	We	hebben	veel	plezier	samen	zoals	u	
ziet!	


