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Geachte ouders,

Een verrassing, compleet met hartjes, op Valentijnsdag voor het personeel van de 

Petraschool, wie had dat gedacht. Woensdagmorgen 14 februari werden we in de pauze 

verrast met hartjes op de tafel in de personeelskamer. En na schooltijd nog een keer met 

een kop heerlijke soep. Onze nieuwsgierigheid was gewekt, dat begrijpt u. Enkele 

speurneuzen hadden snel uitgevonden dat we werden verrast door de ouders van de 

gebedsgroep. Graag wil ik deze ouders, namens de aanwezige collega’s, heel hartelijk 

bedanken voor deze bijzondere attentie. Wat is het mooi als ouders zo hun dankbaarheid 

en betrokkenheid naar de school laten blijken.

We zijn sowieso heel blij met deze groep, want wat is het mooi als ouders biddend om 

onze school staan. Natuurlijk kunt u ook thuis voor het onderwijs, de kinderen, de 

leerkrachten en de school bidden, maar we stellen het gebed van deze gebedsgroep op 

school altijd zeer op prijs. De kinderen reiken hen iedere keer met plezier dank- en 

gebedspunten aan.

mailto:info@petraschool.net
www.petraschool.net
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Instroom groep 1d

Op 5 maart gaat groep 1d starten in het speellokaal 

van de Petraschool. Juf Iris Oosterhaven gaat in 

deze groep lesgeven. Juf Iris heel hartelijk welkom in 

het Petrateam en een heel fijne tijd bij ons gewenst.

Griepepidemie

De afgelopen weken heeft de griepepidemie ook de Petraschool getroffen. Heel veel kinderen hebben één of meerdere dagen moeten 

missen op school doordat zij niet fit genoeg waren om de lessen te volgen. Gelukkig wordt de rij met absente leerlingen steeds korter 

op het bord in de personeelskamer. Ook aan het personeel is deze griep niet voorbijgegaan. Gelukkig hebben we in de meeste gevallen 

de juf of meester weten te vervangen. Helaas hebben we één dag twee groepen naar huis moeten sturen. Meerdere juffen en meesters, 

soms ook nog vreemd, in de groep is niet fijn. Helaas is dit bij ziekte overmacht.

   

Personeel

Juf Angelique maakt kleine stapjes in de goede richting. Het is een lange weg die zij moet volgen. Wij wensen haar heel veel kracht toe 

om deze weg te gaan. 

Bij Juf Anne Wil willen de klachten maar niet verdwijnen. Dat betekent dat zij ook na de voorjaarsvakantie nog buiten de groep 

werkzaamheden verricht. Juf Ans van den Nagel heeft vanaf december juf Anne Wil vervangen. Zij gaat na de voorjaarsvakantie bij een 

school in Ermelo een kleutergroep opstarten. We danken de juf voor haar inzet de afgelopen maanden. Juf Jolande van Dijk komt vanaf 

maandag 5 maart in de groep. Zij heeft al vaker op de Petraschool ingevallen en is in het verleden jaren juf van o.a. groep 3 geweest. 

Met Juf Ernie Engeltjes gaat het steeds beter. Het lukt haar steeds langer en vaker in de groep te kunnen zijn. Binnenkort zal zij haar 

werkzaamheden geheel kunnen hervatten. 

De revalidatie van meester de Hoop is afgelopen. Dit alles is goed verlopen. Vanaf 5 maart gaat hij zijn werkzaamheden deels weer 

hervatten. Dat betekent dat meester Asje Palland vrijdag 23 februari voor het laatst op de Petraschool is. Zijn werkzaamheden als 

interim-directeur zijn dan voorbij. Wij danken hem hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen 3 maanden. 

Wegens zwangerschap van Juf Sanneke wordt zij 2 middagen per week vervangen door meester Sven Drost.

Afzwaaien

Enkele maanden geleden ben ik, ook via de Petrapraat, aangemonsterd als vervanger van Gerard de Hoop. Tijdens zijn 

ziekte heb ik hem zo goed mogelijk proberen te vervangen. Met een aantal van u heb ik goede en constructieve contacten 

gehad. Dank u wel daarvoor. Samen met u en het team hebben we het schip van de school op koers kunnen houden. 

Mijn aanwezigheid op De Petraschool gold voor de duur van Gerards ziekte. Gelukkig lijkt hij weer in staat het roer van De 

Petraschool weer in handen te nemen. Hij laat weer een mooie gedrevenheid zien die veel belooft voor de toekomst. Na de 

voorjaarsvakantie zal ik daarom weer afzwaaien en plaats maken voor Gerard. 

Ik heb de werkzaamheden weer met plezier gedaan. Ik wens u en uw kinderen al het goede toe en ik dank u voor het 

vertrouwen dat ik zowel van u als van het team mocht ontvangen. 

Vriendelijke groet van Asje Palland

Interim Directeur van De Petraschool

Ik zal mij zelf even kort voorstellen. Ik ben Iris Oosterhaven, 
22 jaar en ben in januari afgestudeerd aan de PABO. Na de 
voorjaarsvakantie mag ik starten met de instroomgroep 
en komt u/jullie kind bij mij in de klas. Ik heb erg veel zin 
om samen met de kinderen er een leuke tijd van te maken.

Even voorstellen...
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Kindpakket gemeente Nunspeet
(bijdrage sociaal culturele activiteiten)

Naar de bibliotheek, lekker voetballen, internetten voor een spreekbeurt, muziek maken of danspasjes leren? Dat is niet voor elk kind 

de normaalste zaak van de wereld. De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Ook kinderen uit 

gezinnen die weinig geld beschikbaar hebben voor deze activiteiten. De gemeente Nunspeet biedt mogelijkheden om hen tóch te laten 

deelnemen. Ouders kunnen jaarlijks een bedrag van € 300,- per kind vergoed krijgen. Ook zijn er mogelijkheden voor de ouders zélf. 

Meer informatie over deze regeling is te vinden op www.nunspeet.nl of via het KCC van de gemeente via tel. (0341) 25 99 11.

     

  

Liefde en Relatie 

Week van de Lentekriebels

19 t/m 23 maart

Mijn naam is Johan van den Hoorn en ben 17 jaar oud. Ik woon in Elspeet. Ik hoop 10 weken stage te gaan lopen op de Petraschool in groep 6. Ik zit op de Hoornbeeck College en ik leer voor onderwijsassistent. Ik hoop dat we 10 leuke en leerzame weken mee gaan maken. Vriendelijke groet, Johan 

Even voorstellen...

Kinderen worden tegenwoordig op allerlei manieren via de media geconfronteerd met seksualiteit. Hun beeldvorming wordt hierbij 

negatief en eenzijdig beïnvloed. Als christelijke school vinden wij het belangrijk om juist om in deze tijd, kinderen te laten zien dat 

seksuele vorming onlosmakelijk verbonden is met liefde en relatie. Liefde en relatie als gave van God. 

De Week van de Lentekriebels 

De Petraschool heeft zich aangemeld voor de Week van de Lentekriebels. De Week van de Lentekriebels is een landelijk project om 

relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. Het project wil relationele en seksuele vorming op een positieve 

manier onder de aandacht brengen bij de kinderen, maar tegelijkertijd natuurlijk ook bij de leerkrachten en ouders. 

Wanneer?

De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 19 t/m 23 maart 2018. 

Activiteiten

Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld 

van de kinderen in de verschillende groepen. 

In gesprek met uw kind

Wij vinden het belangrijk om deze informatie met u te delen, zodat u als ouders de mogelijkheid hebt om met uw kind over dit 

onderwerp in gesprek te gaan. 

Ter ondersteuning voor kinderen in de bovenbouw bevelen wij u de volgende boekjes aan: “Alleen voor meisjes” (ISBN 9789023922018) 

of “Alleen voor jongens” (ISBN 9789023922025), geschreven door Judith Janssen (verkrijgbaar bij boekhandel Blijmare). 

Wij hopen dat we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

http://www.nunspeet.nl


Petrapraat
voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen jaargang 10 • nummer 7

Petrapraat pag. 4

Op tijd in het lokaal!

Het is voor de groep en de leerkracht ontzettend fijn om de les ongestoord te kunnen beginnen. Regelmatig 

komt het voor dat leerlingen en ouders na de bel van 8.30 nog binnendruppelen. Onze vraag is of u als ouders 

erop toe wilt zien dat uw kinderen op tijd naar school gaan en in het lokaal aanwezig zijn. De kleuteringang gaat 

om 8.20 uur open en ouders en kinderen mogen dan naar binnenkomen. Om 8.25 uur komt ook de juffrouw 

of meester in het lokaal. Om 8.30 uur beginnen de lessen in alle groepen.

Welkom nieuwe leerlingen

Na de voorjaarsvakantie komen er weer een aantal kinderen voor het eerst naar de Petraschool. Dat is best spannend. Het helpt vast 

een beetje als zij zich welkom voelen. Daarom: Jax van den Berg, Daan van Hooren, Sem Wallet, Joah Westhuis, Nomu van Lent, Nigel 

Vierhout, Nolita van Trommelen, Kristan Wiersma, Ilona Strijkert, Esme Vinke en Jefta Kaljouw.

Van Harte Welkom op de Petraschool!!!!!!! We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen.

    

Schoonmaakavond

Beste ouders / verzorgers, 

Net zoals voorgaande schooljaren is er ook dit voorjaar weer de beroemde schoonmaakavond. De tweede 

schoonmaakavond staat dit schooljaar gepland op dinsdag 6 maart, vanaf 19.00 uur. Natuurlijk verzorgen wij, de 

oudercommissie, weer voor koffie of thee en wat lekkers! Uiteraard hopen we dat u deze avond komt helpen! Dit 

is niet alleen fijn voor de leerkrachten, maar ook voor uw en onze kinderen. Ze kunnen dan weer spelen en werken 

in schone lokalen. Vele handen maken licht werk! Graag zien we u/jou op 6 maart vanaf 19.00 uur op de Petraschool! 

Met vriendelijke groet namens de oudercommissie, Marloes de Graaf

Herinnering opgave Koningsdag

Vandaag kunt u uw zoon of dochter nog opgeven voor een activiteit voor koningsdag via onderstaande link.

https://goo.gl/forms/Ab6GEBG85SfNzNzY2

Jeugdcultuur- en sportfonds

Onlangs is de minimaregeling in de gemeente Nunspeet verruimd. Daarom wil ik onderstaand bericht nogmaals aan u doorgeven, om 

dat u nu mogelijk wel voor deze regeling in aanmerking komt, waar dit eerder nog niet het geval was. Klink op deze link om hierover 

meer te lezen http://www.nunspeet.nl/inwoner/minimaregelingen_45410/ 

Per 1 januari 2017 zijn het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds gefuseerd tot de Stichting Jeugdsportfonds 

en Jeugdcultuurfonds Nederland. De stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op 

kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat 

kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een 

aanvraag gedaan worden voor een bijdrage waarbij de richtlijn € 450 per kind, per cursusjaar is. Dit bedrag kan 

afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke 

intermediairs, professionals (vb. school) die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct 

betaald aan de instelling waar het kind les heeft. Download hier onze digitale folder.

https://goo.gl/forms/Ab6GEBG85SfNzNzY2
http://www.nunspeet.nl/inwoner/minimaregelingen_45410/
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/wp-content/uploads/2015/09/digitalealg.pdf
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Kinderorkest!
Hallo allemaal,

Altijd al eens willen proberen een muziekinstrument te bespelen? Dit is je kans!!! Cultuurkust, dé organisatie die muziek maken mogelijk 

maakt biedt in de komende periode de KINDERORKESTEN aan. Veel van jullie hebben al wat ervaring opgedaan in het leerorkest en 

nu is de kans daar om echt een instrument te leren bespelen. Er zijn in Nunspeet momenteel 4 kinderorkesten die gaan starten. Drie 

zullen er, bij voldoende deelname, gaan starten op donderdag 8 maart 2018 om 15.30 tot 16.30 uur op CNS de Bron in Nunspeet. 

Hier zij nog een aantal plekken vrij, dus je kan nog mee doen!!! Voor meer informatie kan je kijken op de volgende links:

Altviool   Cello   Dwarsfluit

Naast deze cursussen starten we ook met een KINDERORKEST-gitaar. Deze start op 6 april 2018 in Veluvine Nunspeet. Voor meer info 

kan je op deze link klikken: Gitaar 

Met vriendelijke groet,

Wibrand van Norel, Coördinator muziek

Groep 1/2a gaat er op uit!

Er op uit! Wat wil je ook als je in de 

Verkeersklas zit!!! Groep 1/2a ging de 

afgelopen tijd er op uit! Eerst (via de 

eigen straat met huisnummer via 

google-maps) naar Nunspeet, met de 

bossen en hun dieren, het Veluwemeer, 

de speeltuinen en natuurlijk de Molen.

 

Daarna Nederland verkend met de 

bloemenvelden, de vlag, kaas, drop en 

pannenkoeken. Wij hadden van de 

huishoek een pannenkoekrestaurant 

gemaakt en gaan donderdag 22 feb. 

naar een echt pannenkoekrestaurant 

in Elspeet. Wij gaan daar pannenkoeken 

bakken en leren hoe we de tafel 

moeten dekken. Hier volgen nog foto’s 

van op de website.

Daarna er op uit naar het buitenland: 

de buurlanden van Nederland: met 

kaart, vlag en de Engelse, Duitse en 

Franse taal leren schrijven. De Noordzee 

is ook een buurland; en zo hebben we de onderwaterwereld leren kennen. Helemaal toen de papa van Quinty een echt aquarium heeft 

ingericht en geplaatst in de klas met zand, plantjes, kreeftjes, slakken en vissen. Ook hier komen nog foto’s van.

Als laatst gingen we nog verder: naar de ruimte met de sterren en planeten….alleen was het net te duur om een maanreisje met een 

raket te maken…zelfs het zendingsgeld(idee van de kinderen) was niet genoeg voor dat reisje….we konden er natuurlijk wel over 

knutselen en over dromen…

Dus kijkt u de komende tijd op de website voor meer foto’s, dan rusten wij in de voorjaarsvakantie even uit van onze uitjes! 

Klooster 4 3841 EN Harderwijk

T: 0341 721021 / 06 30113336

E: wibrand.vannorel@cultuurkust.nl 

E: muziek@cultuurkust.nl

I: www.cultuurkust.nl

https://www.cultuurkust.nl/cursussen/!/MU441/kinderorkest-alt-viool-nunspeet?filter=locatie%3DCNS%2520De%2520Bron%2520Nunspeet
https://www.cultuurkust.nl/cursussen/!/MU442/kinderorkest-cello-nunspeet?filter=locatie%3DCNS%2520De%2520Bron%2520Nunspeet
https://www.cultuurkust.nl/cursussen/!/MU443/kinderorkest-fluit-nunspeet?filter=locatie%3DCNS%2520De%2520Bron%2520Nunspeet
https://www.cultuurkust.nl/cursussen/!/MU522/kinderokest-gitaar-nunspeet?filter=locatie%3DVeluvine%2520Nunspeet
mailto:wibrand.vannorel@cultuurkust.nl
mailto:muziek@cultuurkust.nl
http://www.cultuurkust.nl
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Ik	zit	op		voetbal	Ik	vind	
voetbal	leuk	omdat	je	
met	een	team	speelt.	En	
om	het	scoren	en	te	
verdedegen		Ik	voetbal	
bij	vv	nunnspeet	(oscar)	
	

Mijn	sport	is	tafeltennis	ik	
vind	het	leuk	omdat	je	der	
veel	voor	moet	oefenen	en	
je	kunt		leren	schuiven	
smesen	en	pasen	dit	is	mijn	
sport	(lotte	de	Graaf)	

Ik	heb	geen	sport	maar	Een	hobby	Ik	zit	
op	scouting	en	speel	heel	veel	buiten	En	
speel	Gitaar	ik	hou	niet	van	olympische	
spelen	omdat	ik	op	geen	een	sport	daar	
van	zit	en	maar	ik	vind	scouting	
(groeten	Thiago	pires	olieveira)	

Mijn	sport	is	korfbal	Ik	vind	
het	leuk	omdat	je	in	een	team	
zit	Maar	ik	zat	op	turnen	Maar	
ik	vond	turnen	niet	meer	leuk	
En	om	dat	het	een	onhandige	
tijd	is	(matthia)	

 

 

	
Groep	5b	is	erg	sportief!	

	
 

	 
	 
	 
 

	

	

 

 

 

	

	 	

Mijn	sport	is	korfbal.	 Ik	denk	dat	ik	iets	van	2	
jaar	korfbal.	Ik	vind	het	leuk	omdat	je	met	een	
team	speelt.	Soms	kijk	ik	naar	de	olympische	
spelen.	Als	ik	kijk	naar	de	olympische	spelen	
kijk	kijk	ik	meestal	naar	schaatsen.	(Aniek)	 
 

Mijn	sport	is	fietscross	.	Ik	doe	deze	
sport	een	en	een	half	jaar.	Ik	vind	het	
leuk	om	te	doen.	(robert)	 
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GYMFESTIJN - Heel (GV) Nunspeet op de kop

Beste ouders/verzorgers,

In de voorjaarsvakantie wordt er op donderdag 1 maart een gymfestijn georganiseerd genaamd ‘Heel 

(GV) Nunspeet op de kop’. Altijd al een keer willen gymmen, springen en freerunnen, dan is het gymfestijn 

zeker een leuke activiteit voor tijdens de voorjaarsvakantie!

Het gymfestijn wordt georganiseerd door Britt Wijnne en Mart van der Wal in samenwerking met 

Gymnastiekvereniging Nunspeet. Wij zijn tweedejaars Sport en Bewegen studenten aan het CIOS in 

Heerenveen. Eén van onze examens is het organiseren van een evenement, dit is het gymfestijn geworden. 

Wij hebben er super veel zin in. 

Wij nodigen alle kinderen vanaf 4 jaar uit de gemeente Nunspeet uit, om naar het gymfestijn te komen. Er 

worden twee groepen gemaakt en deze worden ingedeeld op leeftijd, hierdoor is het voor elke leeftijd 

leuk! Kosten zijn €3,00 per deelnemer. 

Groep 1: 10:00 - 12:00 uur 4 t/m 8 jaar

Groep 2: 12:15 – 14:15 uur vanaf 9 jaar 

Wanneer:  donderdag 1 maart 2018

Waar:   gymzaal in de Veluvine, FA Molijnlaan 

Wie:   iedereen uit de Gemeente Nunspeet vanaf 4 jaar 

Kosten:   €3,00 per deelnemer

   VOL = VOL

! Aanmelden kan door een email te sturen naar heelnunspeetopdekop@gmail.com

Benoem hierin de naam van het kind + de leeftijd en het telefoonnummer waarop een ouder/verzorger 

te bereiken is. 

Met sportieve groet,

Britt Wijnne en Mart van der Wal
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