
Petrapraat
van de petraschool voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen

CNS Petraschool | Troelstrastraat 39, Nunspeet | T (0341) 25 36 67 | info@petraschool.net | www.petraschool.net

ag
en

d
a

23 27 juni i.p.v. 20 juni Rapporten mee

2 juli i.p.v. 9 juli Afscheidsavond groep 8

5 juli i.p.v. 28 juni 10 minuten gesprekken

6 juli i.p.v. 29 juni Observatiekaarten

jaargang 10 • nummer 11

uitgave van 8 juni 2018

Beste ouders / verzorgers,

Nog een week of vijf en het is zomervakantie. Het weer werkt mee om ons erop voor te bereiden. De kinderen zijn nog hard aan het 

werk. Vanaf groep 3 zijn ze bijvoorbeeld druk bezig met het maken van alle Cito leerlingvolgsysteem toetsen. 

Als team zijn we ons ook aan het voorbereiden op volgend seizoen. Het is de bedoeling dat we niet met 12, maar met 13 groepen gaan 

werken. Daar zijn we erg blij mee, want dit betekent dat we in principe met dezelfde groepen doorgaan. Natuurlijk kan daarin, om 

redenen, iets gewijzigd worden, maar dat proberen we zoveel mogelijk te beperken. Het is nog niet bekend welke collega’s er in welke 

groepen komen. Zodra dit bekend is, volgt hierover meer informatie.

Voor mij persoonlijk een vreemde situatie, voorbereidingen treffen op een nieuw schooljaar, waar je zelf niet meer aan mee gaat 

werken. Naar aanleiding van mijn bericht van 29 mei heb ik veel bemoedigende reacties ontvangen. Dat heb ik zeer op prijs gesteld. 

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd met betrekking tot het vervolg, maar er zijn nog geen concrete stappen gezet. Ook 

hierover volgt meer informatie, zodra daarover iets te melden valt.

Intern begeleider

In één van de vorige edities van de Petrapraat heeft u kunnen lezen dat juf Josephine Hoff haar werk als Intern Begeleider gaat 

neerleggen. Zij gaf aan weer terug de klas in te willen, omdat ze het directe contact met de kinderen steeds meer ging missen.

Inmiddels kan ik meedelen, dat we de benoemingsprocedure voor een opvolger positief hebben afgerond. Met ingang van 1 augustus 

gaan we met twee Intern Begeleiders werken. Twee bekenden (voor de meeste ouders): juf Jeannette Kroese en juf Janet Polman. 

Juf Jeannette Kroese is al voor één dag per week intern begeleider bij ons. Dit wordt nu dus uitgebreid naar vier dagen. De vijfde dag 

blijft zij op de Morgenster werkzaam als IB-er. Juf Janet Polman kennen velen van u wellicht nog als leerkracht in de onderbouw. Een 

paar jaar geleden is zij naar de Morgenster overgegaan. Inmiddels heeft zij haar opleiding als IB-er afgerond en gaat ze als zodanig op de 

Morgenster aan het werk, maar ook op de Petraschool voor één dag. Zij zal vooral de zorg voor de onderbouw voor haar rekening 

nemen. De precieze verdeling moet nog worden vastgesteld. Wij zijn erg blij met deze invulling van de vacature en hebben er vertrouwen 

in dat de zorg voor de kinderen en de begeleiding van de collega’s op dit gebied goed op peil blijft.

mailto:info@petraschool.net
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Themaweek  
“Boven alles uit”

Zondagmorgen 3 juni is in de Nunspeetse kerken in een 

themadienst het thema “Boven alles uit” aan de orde 

geweest. In de week daaraan voorafgaand zijn er op de 

CNS scholen in alle groepen verhalen rond dit thema 

verteld en liederen aangeleerd. Hoe mooi is het om met 

elkaar stil te staan bij Gods grootheid. Die God, die 

groter is dan alle andere goden, ziet om naar ons allemaal, 

naar groot en klein. 

Op het werkje hierbij van een groepje kinderen kunt u 

het lezen: “Jezus houdt van iedereen”. Wat fijn dat we zo 

samen, als school en als kerk een steentje mogen 

bijdragen aan de opvoeding die u uw kinderen thuis 

geeft. 

 

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming!
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de kern gaat het om gegevens- en persoons-

bescherming en afspraken daarover. U moet denken aan beveiliging van data, transparantie en toestemming vragen over het verzamelen, 

verwerken en gebruiken van data. Wat dit betekent voor scholen en op welke wijze er invulling wordt gegeven aan de AVG wordt 

besproken met de MR en vastgelegd. Op CNS niveau zal er een zogenaamde privacy officer worden aangesteld die zich (adviserend) zal 

bezig houden met deze zaken. 
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GMR

De vacature voor de ouders in de GMR is vervuld. Hugo den Boer is voor de ouders van de Petraschool de nieuwe afvaardiging in de 

GMR. We zijn blij dat hij dit voor ons en daarmee voor heel CNS op zich wil nemen.

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb

Ter voorbereiding op de vakantie die in aantocht is bij deze alvast de volgende informatie 

over GRATIS TE LEZEN E-BOOKS IN DE ZOMERVAKANTIE!!

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 

zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt 

e-books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. 

U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e-books.

Winactie

Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete 

e-book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.

Koningsdagcommissie

De vorige Petrapraat was een dikke uitgave. Daarom heeft u misschien het volgende verzoek gemist: 

Dit jaar is de Koningsdagcommissie ondersteund door de ouderraad wat volgend jaar niet meer het geval zal zijn. Met slechts 3 leden 

kan de Koningsdagcommissie nog wel wat versterking gebruiken, niet alleen van moeders, maar ook handige vaders (maatvoering, 

opbouw etc.) zijn meer dan welkom. De eerste voorbereidingen beginnen zo ongeveer half januari, heb je meer vragen of wil je je 

aanmelden dan kan dat via Koningsdag.petraschool@gmail.com 

Verboden voor honden op het plein!
Het komt nog een enkele keer voor dat er een hond op het plein wordt meegenomen. Ik krijg daar dan 

reactie op, omdat er een paar kinderen zijn die daar bang voor zijn. Daarom het verzoek om de hond 

thuis te laten als u uw kind op school brengt, of ophaalt. 

Schoolreis in september

De ouderraad heeft ons de suggestie gedaan om de schoolreis niet aan het eind van het schooljaar 

te organiseren, maar juist aan het begin. In mei / juni is er vaak al van alles te doen. En aan het begin 

van het seizoen gaat groep 8 ook op kamp. Misschien kan het wel in dezelfde week, zodat de hele 

school in die week een leuke actie heeft. We willen daarom het komend schooljaar aan het begin 

van het seizoen op schoolreis gaan. Meteen na de zomervakantie krijgt u daarover dan meer 

informatie.

http://www.vakantiebieb.nl
mailto:Koningsdag.petraschool@gmail.com
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Rabobank BankBattle!
Op woensdagmorgen 16 mei heeft groep 8 meegedaan aan 

de Bankbattle. Wat is de Bankbattle? Veel lokale banken van 

de Rabobank organiseren sinds 2005 ieder jaar voor de 

leerlingen van groep 7 en 8 van de boven bouw van de 

basisschool een BankBattle. Dit is een quiz waarbij door 

middel van het internet antwoord op bepaalde vragen/

opdrachten gegeven moet worden. 

Aan het einde van het afronden van alle vragen/opdrachten 

moet de kluis nog worden gekraakt. Daarna kan pas de 

eindopdracht worden gemaakt. Wie het snelst de 

eindopdracht heeft afgerond, heeft gewonnen. Tijdens deze 

‘wedstrijd’ moeten leerlingen goed met elkaar samenwerken. 

Een bepaalde tactiek en strategie is hierbij erg handig.

De leerlingen van groep 8 hebben dit als groep heel snel 

gedaan. Door een enorm goede samenwerking hebben de leerlingen 

er samen voor gezorgd dat de eindopdracht binnen 236 seconden 

werd afgesloten. De tactiek die zij hebben gebruikt hebben ze zelf 

bedacht en georganiseerd. Alle leerlingen hebben hun steentje 

bijgedragen. Dit is een heel groot compliment waardig.

Omdat zij de winnaars van 500 scholen zijn hebben de leerlingen 

een prijs gewonnen. Online hebben wij in de klas gestemd, zodat iedereen zijn mening kon laten horen. Uit deze stemronde kwam een 

top 3 die wij aan de organisatie hebben doorgegeven. Op vrijdag 6 juli van 9:00-10:30 zullen wij een workshop 3d tekenen krijgen. 

Kijk op https://www.maxmusic.nl/nl/workshops/3d-pen-tekenen-workshop-jongeren voor meer info.

Afgelopen najaar is de Kindermonitor uitgevoerd

Hét onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Bijna 12.000 ouders vulden de vragenlijst in! We stelden  

de ouders vragen over onderwerpen als voeding, bewegen, slaap, pesten en weerbaarheid. Ook gaven ouders aan hoe zij de opvoeding 

ervaren en waar zij graag steun bij zouden willen hebben. De resultaten zijn nu bekend. Hieronder alvast een paar interessante uitkomsten: 

Met de meeste kinderen gaat het goed! 

• De gezondheid van 97% van de kinderen is goed tot zeer goed. 

• Ruim 7 op de 10 kinderen eet op minstens 6 dagen per week fruit en/of groente. 

• Acht op de 10 kinderen bewegen minstens 7 uur per week.

• Bijna alle kinderen slapen voldoende.

En verder …

•  9% van de kinderen heeft te maken gehad met een (echt)scheiding. 

 En bijna 40% van deze kinderen heeft daar nu nog zorgen of problemen door.

•  Bijna 1 op de 4 ouders ervaart (enige) problemen met het opvoeden. 

 16% heeft het afgelopen jaar behoefte gehad aan deskundige hulp bij het opvoeden.

• Ouders maken zich vooral zorgen over (faal)angst, onzekerheid en het social mediagebruik  

 van hun kind.

• Ongeveer 3 op de 10 kinderen is de afgelopen 3 maanden gepest, meestal op school.

• Ongeveer de helft van de kinderen zit vaker achter een beeldscherm dan de ‘norm’. 

Meer weten? Bekijk dan het GGD E-magazine!

https://www.maxmusic.nl/nl/workshops/3d-pen-tekenen-workshop-jongeren

