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Stilstaan kan een hele vooruitgang zijn

U kent ongetwijfeld de uitspraak ‘Stilstand is achteruitgang’, Deze uitspraak komt 

vanuit de gedachte dat er altijd verbetering nodig is. Immers als je je niet blijft 

ontwikkelen, haalt de concurrentie je immers op den duur in. Blijf je ontwikkelen, 

het kan altijd beter...

... toch kan even stilstaan juist een hele vooruitgang zijn. 

Als we even stil staan en kijken naar ons handelen, en vooral luisteren naar elkaar, 

komt er ruimte voor nieuwe ideeën en inzichten. Zijn de dingen die we doen de 

juiste? Vinden anderen (collega’s, ouders, kinderen) dat ook? Wat zijn sterke 

kanten? Wat willen we behouden?

Tijdens de afgelopen studiedag heeft het team even ‘stil gestaan’ en nagedacht 

over onze school en de organisatie daarvan en waar verbetering/ontwikkeling 

mogelijk is. U kunt daarbij denken aan de dagelijkse praktijk van het lesgeven, 

extra aandacht voor bepaalde vakgebieden, het leren van en met elkaar en 

manier waarop we zorg kunnen bieden aan de kinderen.

Dat heeft uitgepakt in een aantal uitspraken (voornemens) waar we concreet en 

praktisch mee aan de slag gaan. Bovendien is het vast een voorbereiding op het 

schrijven van het schoolplan 2019/2023. Een belangrijk proces dat de koers van de 

school voor de komende vier jaar in kaart brengt. Daarover leest u meer verder 

op in deze Petrapraat en we zullen hier tijdens de MR bijeenkomst ook bij stil 

staan. 

Het is heel goed om af en toe echt ‘stil te staan,’ en gewoon na te denken over 

waar je mee bezig bent. Precies daarover gaat het gedicht van Chris Lindhout 

hiernaast. 

Even stilstaan

Even dit en even dat.  Even snel op pad. 

Om even nog, voor ik ’t vergeet iets te regelen, 

want ik weet, dat als ik het nu niet vlot doe… 

gaat het fout. 

Ik ben zo moe.

Moe van dit en moe van dat. 

Moe van even naar de stad. 

Moe van: of ik iets vergeet.  

Moe van: of ik dat wel deed.  

Rennen, vliegen, jachten, jagen. 

Steeds maar verder. Alle dagen.

 

Stilstaan, even niets meer moeten.  

Stilstaan en  jezelf ontmoeten. 

Waarheen ben ik nu op weg? 

Is het zinvol wat ik zeg, 

waaraan ik werk en wat ik doe, 

of word ik alleen maar moe?

Heer, leer mij door het leven leven

op de wijze door u gegeven.

Heer, zodat ik door kan gaan 

door af en toe eens stil te staan

(uit de bundel ‘Even stilstaan’ van Chris Lindhout)
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Personeel

We denken aan de collega’s die ziek zijn en wensen hen beterschap toe.

Kerstviering in de Sionskerk

Het jaar gaat snel. Als school zijn we al volop bezig met 

de voorbereidingen voor kerst. Dit jaar hebben wij 

gekozen voor de uitvoering van een Kerstmusical. De 

stamboom van Jezus is de rode draad door de musical. 

Er zullen verschillende scenes worden gespeeld over 

Abraham, Jacob, Ruth, David en Jozef en Maria. Er 

loopt een rode draad door de geschiedenis. Het is de 

draad van Gods liefde, die loopt door alle verhalen 

heen naar de kribbe in Bethlehem. U bent van harte 

uitgenodigd om op 19 december vanaf 18.00 uur 

deze musical mee te beleven. 

Sinterklaas op de Petraschool

Op woensdag 5 december komt Sinterklaas met zijn pieten ook naar de Petraschool. Hoe... is altijd een verrassing. Het beloofd weer 

een gezellige morgen te worden. De leerlingen hoeven op deze dag geen eten en drinken mee te nemen. Daar zorgt de ouderraad voor.

Gevonden en Verdwenen voorwerpen

Het gebeurt nogal eens dat leerlingen spullen kwijtraken. Het gaat dan om verschillende zaken van een fietssleutel, broodtrommel tot 

handschoen, jas of sjaal. Vaak zwerven kledingstukken rond de tassenmanden. De gevonden voorwerpen worden verzameld. Sleutels 

in de personeelskamer en ander zaken in een krat in de centrale hal. U kunt daar de spullen van uw kind terugvinden en weer meenemen. 

Regelmatig worden deze spullen voor de leerlingen uitgestald en mogen zij per groep de gevonden voorwerpen bekijken. Het gebeurt 

ook wel eens dat leerlingen verkeerde kledingstukken mee naar huis nemen. Soms komen die niet terug op school. Misschien kunt u 

als ouder er voor zorgen dat deze weer op school en zo bij de eigenlijke eigenaar terugkomen.

Hoofdluis!

Onze Luizenmoeders en u als ouders doen er alles aan om de geconstateerde hoofdluis bij uw kind(eren) op te sporen en te bestrijden. 

De luizenmoeders door te controleren en u als ouders om te bestrijden. Samen staan we sterk en gaat ons dat lukken. Misschien kunt 

u “thuis” ontdekte hoofdluis melden op school, zodat we nog beter met de aanpak verder kunnen gaan. Ook kunt op school terecht 

voor vragen en advies. Zoals het er nu naar uitziet is de onlangs geconstateerde uitbraak onder controle.

Nieuwe leerlingen

In de Petrapraat 3 zijn we Niek Drost vergeten te noemen als nieuwe leerling op onze school. Van harte welkom Niek. Wellicht voel je 

je na de afgelopen weken al thuis in je groep bij juf Gé en op school.

K E R S T M U S I C A L  2 0 1 8

Het geslachtsregister van Jezus Christus, onze Redder

        
Roo•edraadde
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Oudercommunicatie via Parro
vooraankondiging 

Steeds meer scholen maken gebruik van moderne middelen om te communiceren met ouders/

verzorgers. De Petraschool gaat werken met Parro, een een ‘communicatie -APP’ die gekoppeld is 

aan ons administratiesysteem (Parnassys). Alleen als ouders/verzorger (met speciale koppel code) 

kunt u toegang krijgen tot de groep van uw kind(eren).

Via Parro kan de groepsleerkracht u (korte) berichten sturen en ook foto’s en afbeeldingen. Alleen 

de ouders/verzorgers van de betreffende groep ontvangen deze berichten en foto’s. 

Parro is vooral bedoeld om het communiceren tussen u en de leerkracht gemakkelijker te maken. 

In grote lijnen kan de leerkracht: 

-  u als ouder/verzorger vrij gemakkelijk op de hoogte houden. Berichten komen direct aan en ze kunnen - in tegenstelling tot 

briefjes - niet zoek raken;

- korte berichten met foto’s rondom een activiteit met u delen;

- zowel privé met u als met alle andere ouders contact hebben bijv. voor het maken van een afspraak of het regelen van ouderhulp. 

Als team gaan we de invoering van Parro voorbereiden. Als alles klaar is (waarschijnlijk voor de kerstvakantie) ontvangt u een speciale 

Parro-ouderbrief waarin we u uitleggen: 

- hoe u Parro kunt gebruiken en wanneer u hiervoor wordt uitgenodigd door de leerkracht;

- welke afspraken we gemaakt hebben als team rondom het gebruik van Parro;

- hoe we Parro in de (nabije) toekomst gaan inzetten en u hierbij betrekken.

Nieuwsgiering? Dan kunt u vast kijken op: https://parro.education/vragen-voor-ouders. Wordt vervolgd!

Ontwikkeling Schoolplan 2019/2023

Gedurende dit schooljaar werkt de school aan het schrijven van het schoolplan 2019/2023. Wat is het schoolplan eigenlijk? 

Een schoolplan heeft meerdere doelen:

- het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling; 

- het plannen en vormgeven van toekomstig beleid; 

- het geven van inzicht in d e ambities en concrete plannen voor de komende jaren; 

- een verantwoordingsdocument aan ouders, bevoegd gezag en overheid. 

Het schoolplan: 

- beschrijft onze missie, visie en uitgangspunten; 

- verwijst naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven en uitgewerkt zijn; 

- houdt de school op koers bij de realisatie van het beleid tijdens de komende jaren; 

- legt verantwoording af (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwaliteit van ons onderwijs. 

Het schoolplan is dus enerzijds een statisch document, daar waar het gaat om de beschrijving van onze missie, visie en uitgangspunten. 

Anderzijds is het ook een dynamisch document, omdat er door de uitvoering van de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen 

voortdurend aan verbetering wordt gewerkt. Deze plannen worden jaarlijks geactualiseerd en afgestemd op nieuwe inzichten en 

ontwikkelingen die zich voordoen. 

Bij het schrijven van het schoolplan (input, ideeën en wensen) wordt het team (studiedagen, personeelspeilingen) en leerlingen/

ouders (MR, uitkomst ouder- en leerling tevredenheidspeilingen, ouderpanel) betrokken.
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Ouderpanels

Een school is een leer- en leefgemeenschap. Ouders en leerkrachten zijn ‘partners.’ Dat wil zeggen: dat we sámen zoeken naar de beste 

wegen voor het individuele kind en de school. De school vindt het belangrijk om goed te communiceren met ouders. Een ouderpanel 

is een goede manier om te horen wat ouders over allerlei zaken op school denken. Gezamenlijk kan worden gekeken naar oplossingen 

voor (dreigende) problemen en kunnen verbeterpunten naar boven komen. Een ouderpanel kan ook dienen om ideeën te verzamelen.

Vanwege de ontwikkeling van de school en het schrijven van het schoolplan 2019/2023, willen we daarom graag uw mening horen in 

het bijzonder t.a.v. de oudercommunicatie in relatie tot de zorg voor uw kinderen, de aanpak van ongewenst gedrag en de school-

organisatie in het algemeen. Daarom zal er een ouderpanel worden georganiseerd. U hoort hier spoedig meer over!

Vanuit de MR

Beste ouders,

De MR heeft in het nieuwe schooljaar een aantal bijeenkomsten gehad. Met het nieuwe schooljaar hebben we als MR ook 2 nieuwe 

leden. Maarten Vrijhof volgt Marjolein van de Put op. Maarten is vader van Hanna (groep 3a) en Jefta (groep 2b). Daarnaast heeft Ernie 

Engeltjes (leerkracht groep 1 / 2) de rol binnen de MR op zich genomen (omdat Karin Aarten met zwangerschapsverlof is). 

Een belangrijk onderwerp op de agenda van de MR is de toekomstige huisvesting van de Petraschool. De MR is gevraagd haar 

instemming te geven op het plan van CNS voor deze huisvesting. Hierbij is de MR een vertegenwoordiging van ouders een leerkrachten. 

Bij onze meningsvorming maken we dus gebruik van de input die u als ouders (voor de zomervakantie) hebt gegeven. 

Op dit moment zijn wij als MR in gesprek met het bestuur van CNS hierover. Zodra hierover meer duidelijk is, laten wij het u uiteraard 

weten. Als u hierover vragen heeft, dan vinden wij het fijn om die te horen en wellicht te kunnen beantwoorden. 

Een hartelijke groet van de MR,

(het personeel deel) Alexander Westerbroek, Janneke Oosterhof, Ernie Engeltjes

(het ouder deel) Ine Fidder, Maarten Vrijhof, Anja Mulder

Herinnering ouderbijdrage!
Beste ouders van de Petraschool, 

Half oktober ontving u de mail met de vraag of u de ouderbijdrage wilt overmaken. We zijn nu ongeveer 1,5 maand verder en er is niet 

tot nauwelijks op de mail gereageerd. Vanuit de Ouderraad vragen we u nogmaals of u de ouderbijdrage wilt overmaken. 

Waarom dit zo belangrijk is? Lichten we graag toe; De ouderbijdrage is voor uw kind. Hiervan worden de activiteiten betaald die 

plaatsvinden in of buiten de school. Denk hierbij aan bijvoorbeeld; schoolreisje, het koekje en de ranja bij een spelletjesochtend of 

kerstviering, het inhuren van Sint/pieten, de sint cadeautjes en oase voor het kerststukje en ga zo maar door. Misschien denkt u dat dit 

allemaal via school geregeld is maar helaas is dit niet zo. Daarom is het zo belangrijk dat de ouderbijdrage geleverd worden. Zonder deze 

bijdrage kunnen we het feestje of schoolreisje niet door laten gaan. 

Als ouderraad willen we dit voorkomen door de ouderbijdrage te innen en het ophalen van het oud-papier. Dit is naast de ouderbijdrage 

nog een belangrijke inkomstenbron voor de ouderraad. Elke maand zamelen we het oud papier in. Dit is elke zaterdag voordat de 

blauwe container geleegd word. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen mag u altijd 1 van de ouders 

aanspreken van de ouderraad (zie schoolgids). 

De ouderbijdrage kunt u overmaken op NL72RABO0347517943, t.n.v. Ver. Voor CNS Nunspeet. Onder vermelding van naam van uw 

kind en klas. voor 1 kind € 25,- / voor 2 kinderen € 45,- / voor 3 kinderen of meer € 60,- 

Met vriendelijke groet, 

De ouderraad. 
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Wij durven te delen

De gemeente Nunspeet is een campagne gestart over het delen van zorgen om kinderen. De wethouder van sociaal Domein, Gert v.d 

Berg, heeft o.a. scholen hierover een brief gestuurd. Een stukje van de inhoud willen we graag met u delen. 

Nunspeet, 7 november 2018 

Wie vaak met kinderen te maken heeft, weet het als geen ander: ze groeien als kool. Je bent nog niet gewend aan de ene fase of de 

volgende dient zich alweer aan. En dat gaat natuurlijk lang niet altijd zonder slag of stoot. Elk kind heeft wel eens íets waarvan je je 

afvraagt: stelt dit kind zich nou aan? Of onderschat ik de situatie juist? Die onzekerheid hoort er af en toe bij. Daarom is het goed, voor 

ouders én anderen die met kinderen te maken hebben, om zorgen te delen, ze te bespreken. Want delen lucht op. Wie zorgen deelt, 

heeft minder het gevoel er alleen voor te staan. Bovendien kom je tot nieuwe inzichten of zelfs oplossingen. En dan hoeven je zorgen in 

de meeste gevallen niet een écht probleem te worden.

Maar... het delen van zorgen is niet altijd makkelijk. Voor niemand. En dus moeten we elkaar helpen om zorgen bespreekbaar te maken. 

Dat is goed voor de kinderen, het is goed voor ouders en voor alle andere betrokkenen. Daarom zijn de gemeenten Elburg, Ermelo, 

Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten de campagne ’Wij durven te delen’ begonnen. De campagne is op 14 juni gestart en is 

gericht op iedereen die met kinderen te maken heeft: ouders, onderwijzers en leraren maar ook bijvoorbeeld mensen die op verenigingen 

of kerkgenootschappen met kinderen te maken hebben. Doel is om te zorgen dat mensen makkelijker en meer durven te delen. 

Met vriendelijke groet,

Gert van den Berg

Wethouder Sociaal Domein 

www.wijdurventedelen.nl
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Groep 6a kunstwerken

Afgelopen week hadden we in groep 6a les over de verschillende soorten bruggen en welke constructies daarin worden gebruikt. 

Daarbij hoort natuurlijk een creatieve verwerking! Bij deze het resultaat. 
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