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23 20 januari start week van het gebed

28 januari instroommoment kleuters

28 januari Open Dag van 9.00 - 12.00 uur

28 januari  Inschrijven nieuwe leerlingen 

19.00 - 20.00 uur

8 februari Petrapraat 7

9 februari OPA

13 februari Gebedsgroep/Rapporten mee

16 februari Open huis Onderwijs Nunspeet

19 februari 10-minutengesprekken
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Van harte welkom

U kent hopelijk het prettige gevoel van ergens ‘welkom’ te zijn.  

Als je je welkom ontvangen voelt, in het hotel of op de camping 

tijdens je vakantie, dan is dat fijn.  Als je je gasten, buren of 

vrienden hartelijk welkom heet als ze bij je thuis komen, is dat 

een goede start. Je ‘ergens welkom voelen,’ heeft te maken met 

de waardering die je voelt en de moeite die een ander neemt om 

het jou naar het zin te maken of te zorgen dat je je op je gemak 

voelt.  Natuurlijk hopen we als school dat de kinderen zich 

welkom voelen in de klas en dat als ouder u zich welkom voelt 

op de school en bij de leerkracht.  

We weten dat het niet altijd gemakkelijk is om dat voor elkaar te krijgen. Het is hard werken en afhankelijk van een gezamenlijke 

inspanning van ouders, leerkrachten en kinderen onderling. Het begint in ieder geval met vriendelijkheid en ‘open staan’ voor de ander. 

Met ‘je thuis voelen,’ wordt vaak verwezen naar het veilige gevoel, de rust en het idee dat je mag zijn wie je bent. Om tot leren en tot 

ontwikkeling te komen is dat erg belangrijk.  Het ‘welkom zijn’ sluit ook aan bij onze christelijke identiteit. 

We zijn (jong en oud) welkom bij God en geloven dat Hij uw en ‘onze’ kinderen waardevol en uniek vindt. Vanuit die gedachte wil elke 

leerkracht werken en bouwen aan de ontwikkeling van het kind en zo veel mogelijk maatwerk leveren.  

28 januari is er weer een open dag en inschrijfavond waar we graag  (belangstellende) ouders van harte welkom heten om op onze 

school een kijkje te nemen. Van 09.00 tot 12.00 uur kan dat en ook van 19.00 – 20.00 uur is de school open.  

Voelt u zich vrij om andere ouders / jonge gezinnen in uw omgeving op onze school te wijzen. 

We stellen de school en onze werkwijze graag aan hen voor. Wij zeggen: “Van harte welkom!”

  

En we zeggen ook: “Welkom nieuwe leerlingen”.

Dephan Lamme is naar Nunspeet verhuisd en is bij ons in groep 4b gekomen. Op 7 januari zijn in groep 1a Alienke den Boer, Tessa 

Bonestroo, Jordy Dijkgraaf en Jula van de Vrugt gekomen. Jullie zijn allemaal van harte welkom en we hopen dat jullie een fijne tijd 

op de Petraschool hebben.



Petrapraat
voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen jaargang 11 • nummer 6

Petrapraat pag. 2

Parro

Voor de kerstvakantie is Parro uitgerold. Via Parro kan de leerkracht ouders korte berichten en foto’s sturen. In 

veel groepen is dit inmiddels al gebeurd. Heel veel ouders hebben de koppeling met Parro gemaakt. Bij sommige 

ouders is dit nog niet gelukt. De leerkrachten gaan deze ouders nogmaals uitnodigen. Ook zij kunnen dan via Parro informatie 

ontvangen. Een volgende stap is het gebruik van Parro bij het inschrijven van de volgende 10-minuten gesprekken in februari. Natuurlijk 

wordt u, over de gang van zaken, hiervoor bijtijds op de hoogte gebracht. 

 

Overblijven!
De overblijf is met spoed opzoek naar enthousiaste ouders die 1 x in de maand of 1 x in de 2 weken willen helpen bij de overblijf op 

maandag of donderdag. Wat zijn je taken:

- Zorgen voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van de tussen schoolse opvang. 

- Toezicht houden op de kinderen en hen begeleiden tijdens het eten en buitenspelen.

-  Samen met elkaar ervoor zorgen dat de kinderen een fijne overblijf hebben waar we de veiligheid, kwaliteit, het plezier en de 

structuur waarborgen.

Op de dag dat je helpt met overblijven eten je kind(eren) gratis mee en voor de overige dagen zijn de overblijfkosten voor de helft. 

Broertjes en zusjes mogen gezellig mee naar de overblijf. Voor opgave of meer info mail naar Marieke Bouw m_bouw@hotmail.com.

Gezocht: 2 nieuwe leden voor de Ouderraad!

Voor/vanaf het nieuwe schooljaar 2019/2020 zijn wij op zoek naar 2 nieuwe leden voor de ouderraad! Wie wil ons komen versterken en 

zo alle activiteiten laten doorgaan die we voor de kinderen en school organiseren?! Je bent welkom om een keer mee te kijken met een 

vergadering. Voor meer info of vragen mag je Margriet van de Zande of een van de andere leden aanspreken of je mag bellen met 0341-

256906 of mailen gerwinenmargriet@upcmail.nl

 

Kerstfeest

Op woensdag 19 december hebben we in de 

Sionskerk het kerstfeest mogen vieren. Wat 

een schitterende bijeenkomst was dat. In de 

kerstmusical werd via de “De Rode Draad” naar 

de geboorte van de Messias toegewerkt. Heel 

veel kinderen en volwassenen hebben een 

aandeel hierin gehad. Via deze Petrapraat 

nogmaals hartelijk dank daarvoor.
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Een broertje...

In het gezin van de familie Smits is er vlak voor het einde van het jaar een broertje geboren voor Danisja, Jeffrey en Yasmine. Hij heet 

Maikel Jaap. Wij feliciteren de familie Smits van harte.

... en een zusje

Bij onze muziekmeester Gerben van de Put is er ook gezinsuitbreiding gekomen. De meester, zijn vrouw en kinderen hebben samen in 

december Ann opgehaald uit Madagascar. Ook van harte gefeliciteerd.

Op de geboortekaartjes is te lezen hoe dankbaar de beide families zijn.



Petrapraat
voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen jaargang 11 • nummer 6

Petrapraat pag. 4

Goede 
voornemens 

voor 2019 
in groep 6b

Goede 
voornemens 

voor 2019 
in groep 6b


