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15 dec. OPA

19 dec.  Kerstviering in de Sionskerk,        
aanvang 18.00 uur

21 dec. Leerlingen om 11.00 uur vrij

24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019 kerstvakantie

7 jan.      Instroom nieuwe kleuters, 
speelgoedmorgen en luizencontrole

12 jan. OPA

14 jan.  Studiemiddag team,  
leerlingen zijn de middag vrij.

16 jan. Gebedsgroep

18 jan. Petrapraat 6
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Donkere dagen en voorbereiding op het Kersfeest

Het is een bekend beeld en wordt vaak genoemd in de adventsperiode: In de periode van 

donkere dagen kijken we uit naar het ‘Licht der wereld’. Het ‘Licht’ met een hoofdletter, want 

het gaat dan vanzelfsprekend over Jezus. In Johannes 12 vergelijkt Jezus zichzelf met licht als 

Hij zegt: “Ik ben een licht in de wereld gekomen.” Waar licht is kan geen duisternis zijn, anders 

gezegd: ‘licht verdrijft de duisternis.’ Dat is ook precies wat Jezus wil doen (en heeft gedaan). 

Hij is gekomen om de duisternis van de Wereld te verdrijven en hij wil ons vullen met Zijn 

Licht. Dat beeld kan een kind begrijpen. Zoals het licht van een zaklantaarn een donkere 

kamer kan vullen, wil Jezus schijnen in ons hart en ons vullen met zijn liefde. 

Jezus kwam immers naar de wereld omdat hij ons lief had. Waar 

Zijn Licht schijnt, kan geen duisternis zijn. In 1 Johannes 1 : 5 lezen 

we dan ook dat God een licht is en dat in Hem geen duisternis is. 

Ons duister, het duister van deze wereld past niet bij God en als we 

bij Hem willen zijn is het zaak dat het Licht van Jezus in ons leven 

gaat schijnen. Het nieuws voor groot en klein is dat we met Kerst 

opnieuw mogen stilstaan bij het feit dat Jezus naar onze aarde 

kwam om onze duisternis weg te nemen. Dat wordt nog eens 

duidelijk met de woorden van Johannes 12 : 46 waar staat: “Maar 

nu is Jezus gekomen, als een Licht in de wereld. Zodat ieder die in Hem gelooft in de duisternis 

niet hoeft te blijven.” Jezus kwam naar de mens en zette daarmee de eerste stap. Zo heeft God 

het in zijn Zoon mogelijk gemaakt om in Zijn aanwezigheid te komen en Hem te naderen. 

Over die voorzichtige stap, die wij mogen zetten, gaat het gedicht hiernaast. 

Kerstviering in de Sionskerk

Vorige week heeft u de uitnodiging voor de kerstviering op 19 december ontvangen. Wilt u deze 

datum noteren? Hoe mooi is het om met elkaar de geboorte van Jezus, onze Verlosser te vieren. 

Wilt u er rekening mee houden, dat deze keer alleen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 bij hun 

eigen groep voor in de kerk zitten? De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zitten deze avond bij hun 

ouders. U bent van harte uitgenodigd!

Advent

Wij naderen U,

 bescheiden

 devoot, ingetogen

Wij komen naar U

 stil als kaarslicht

 zwijgend als een ster

Want wie zijn wij

dat wij naar U toegaan?

Wij naderen vol verwachting

Vol hoop

 Op vrede, op wijsheid

 op rust in ons hart 

 

Maar zie, U bent er al

Voor wij een stap gezet hebben.

uit ‘Even Stilstaan’ (Chris Lindhout)

U I T N O D I G I N G  K E R S T M U S I C A L

Het geslachtsregister van Jezus Christus, onze Redder
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Personeel

Diverse leerkrachten en onderwijsassistenten werden afgelopen weken geveld door griepverschijnselen. Gelukkig duurde dat niet al te 

lange tijd. De vervanging is intern geregeld. Dank aan de collega’s die hieraan hebben meegewerkt. Bij juf Hanneke lijken de medicijnen 

hun werk te gaan doen. Ze is op regelmatige tijden een uurtje op school aanwezig. 

Welkom nieuwe leerlingen

Aron Dijkgraaf, Gwen Piekaar, Boaz de Raad, Tess Siebelink en Josia Varwijk zijn op maandag 26 november op de Petraschool gekomen. 

Zij hebben hun plekje inmiddels gevonden in groep 1 / 2 b. Van harte welkom op onze school en we hopen dat jullie je snel thuis gaan voelen.

Terugblik ouderpanel 11 dec.  
m.b.t. het schrijven van het schoolplan 2019-2023!

Afgelopen dinsdagavond organiseerde de school een ouderpanel. Tijdens de avond spraken ouders en leerkrachten over het onderwijs 

aan de kinderen en het reilen en zeilen op de school en over wat u als ouders/verzorgers belangrijk vindt als het gaat om de zorg aan 

uw kinderen en onze communicatie daarover. We kijken terug op een geslaagde avond. De school heeft nu een overzicht van ‘uitspraken, 

doelen en verbeterpunten’ - vanuit u als ouders/verzorgers - waar de school haar voordeel mee kan doen. We nemen dit mee bij het 

schrijven van het schoolplan. 

Een veilige school & oudercommunicatie

Op school wordt gespeeld en geleerd. Dat gaat hand en hand en een kinderen kan pas leren als het zich thuis en op school prettig, gewaardeerd 

en veilig voelt. Vaak gaat dat goed, maar soms ook niet. Waar meer dan 300 kinderen dagelijks leren, spelen en rennen op het plein, komen ze 

elkaar tegen en gaat het wel eens mis. Meestal onbedoeld kunnen er dan ruzies ontstaan waarbij ‘onhandige dingen’ tegen elkaar gezegd 

worden. Dan kan het voorkomen dat het ene kind het andere kind slaat of schopt. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Op school moet het - net 

als thuis – veilig zijn. Als team willen hier dan ook alert op zijn. Als team hebben we hier over gesproken. Als een leerling een andere leerling 

schopt en/of slaat, stellen we (voortaan) altijd de ouders op de hoogte. In sommige groepen besteden we momenteel extra aandacht aan 

het omgaan met elkaar. Door consequent te zijn en samen te werken als school en ouders zien we verbeteringen. 

Kerstkaarten in de groepen

De Kerst tijd breekt weer aan. Juist in deze periode is het erg attent om iemand een fijne tijd toe te wensen. Dat kan op heel veel manieren. 

Bij kinderen gebeurt dit vaak door middel van geschreven kaartjes. En vaak willen de leerlingen iedereen in hun groep een kaartje geven. 

Die kaartjes worden vaak niet lang bewaard. Om het milieu te sparen lijkt is het een goed idee dit anders te doen. De juf of meester 

bespreekt in de eigen groep op welke manier de kerstgroeten worden overgebracht. Ideeën van kinderen zijn hierbij welkom. Bijvoorbeeld: 

Ieder kind neemt 1 kerstkaart mee met zijn eigen naam als afzender. Of: In de groep maken alle leerlingen een kerstkaart. Deze kaarten 

doen we op school in een mand. De laatste vrijdag voor de kerstvakantie mag iedereen 1 kaart grabbelen en deze mee naar huis nemen. 

Parro

Deze week hebben we ons als team ons voorbereid op de invoering van Parro. Dit is de communicatie-app die 

we gaan gebruiken. Wij hebben de app gebruiksklaar gemaakt en gevuld met de gegevens van onze leerlingen. 

U ontvangt voor aankomende week een ouderbrief waarin u wordt uitgenodigd de app te downloaden en te koppelen aan de leerkracht. 

Hij of zij gaat u daarvoor uitnodigen op 18 december. Daarna is de app te gebruiken en hopen we er veel profijt van te hebben.
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Zending

Aan het einde van het jaar hebben we heel bijzondere post ontvangen op de Petraschool. 

Post uit het verre land Burundi, in Afrika. In dat land woont een jongetje die wij met elkaar 

ondersteunen. Zo kan hij naar school gaan. Een gedeelte van het geld dat jullie meenemen 

naar school is voor deze jongen.

Ninzigama zit in klas 1, dit is ongeveer hetzelfde als groep 3. Zijn lievelingsvak is het leren 

van de taal die in Burundi gesproken wordt: het Kirundi. Ninzigama is gezond en helpt zijn 

ouders thuis met kleine klusjes, zoals het voeren van de kippen. 

Hiernaast en hieronder kun je een foto zien van Ninzigama, een tekening die hij heeft 

gemaakt en een briefje die iemand namens hem heeft geschreven. 

 

 

 Hoofdluis

Door herhaald te controleren in de groepen waar hoofdluis is geconstateerd hebben we de uitbraak van hoofdluis onder de knie 

gekregen. Dit is mede te danken aan de enorme inzet van onze ”luizenbrigade”. Vader en moeders hartelijk dank. Om de luizen de baas 

te blijven moeten we natuurlijk wel alert blijven. 

Het Team, de Ouderraad  

en de Medezeggenschapsraad  

van de Petraschool  

wensen u en jullie  

Gezegende Kerstdagen en  

een Voorspoedig 2019.
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