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In verwondering verder gaan...
Heeft u dat ook wel eens? Dat u verwonderd bent om wat er om u heen gebeurt? 

Helaas zijn er veel verdrietige dingen in deze wereld en krijgen veel mensen te maken 

met tegenslag. Toch is er ook veel om je over te verwonderen. Het gaat dan vaak over 

natuurverschijnselen. Verwondering heeft ook iets weg van verbazing. Er gebeurt 

iets dat je misschien niet (meer) had verwacht en daarom zo je positief verrast. Juist 

na een lastige periode of na hard werken… komt er verwondering.

Dat geldt ook voor de dagelijkse gang van zaken op school. Als leerkrachten kijken 

we om ons heen, maken we van alles mee en verwonderen we ons weer elke dag.

Er is verwondering over een kind dat ineens het antwoord weet op die lastige som. 

Verwondering na een bijzondere, maar korte ontmoeting op de gang. “Hoe gaat het 

nu met je?” “Beter, meester” Verwondering over een kind dat (eindelijk) zegt: “Ik wil 

geen ruzie meer, ik ga het goed maken…” (en jij denkt “Yes!”). Of…. je vangt zomaar 

een leuk en warm gesprekje op tussen twee kleine kinderen. Het doet je glimlachen.

Soms kan verwondering ook iets heel kleins zijn: een kind genietend van de eerste 

sneeuw op het plein dat letterlijk stralend roept: “Dit was echt leuk!”

Of verwondering over die collega die vanuit zijn identiteit, een vergadering opent en 

collega’s vertelt dat de kinderen hem meer nodig hebben dan ooit…. en jij weet dat 

hij gelijk heeft. Hij en alle collega’s doen er toe … voor de kinderen. Vol verwondering 

ineens vang je vervolgens de blik van een collega… je weet gewoon dat je op dat 

moment hetzelfde denkt en er samen vol voor gaat.

Zo gaan we ook op school verder in verwondering. Heeft u dat ook?

Chris Lindhout heeft hierover een mooi gedicht over geschreven, u leest het 

hiernaast:

9 feb. OPA

13 feb. Gebedsgroep

13 feb. Rapporten gr. 3 t/m 8 mee

19 feb. 10 – minuten gesprekken

20 feb. Observatiekaarten gr. 1 en 2 mee

25 feb. t/m 1 mrt. Voorjaarsvakantie

4 mrt. Instroom kleuters, speelgoedmorgen, 
Luizencontrole

6 mrt. Schoonmaakavond

7 mrt. Studiemiddag team, 
leerlingen ’s middags vrij

8 mrt. Petrapraat 8

9 mrt. OPA

In verwondering verder gaan

Een momentje even stilstaan

Terwijl de wereld langs je raast

het gebeurt je in het voorbij gaan

ook al heb je nog zo’n haast.

Er valt iets op en je moet kijken

en al wil je dat soms niet

het is echt niet te ontwijken

iets dat de ander zo niet ziet.

’t  Zijn van die kostbare momenten

in de lichtstaal van de tijd

in die bijzondere fragmenten

ontmoet de ziel de eeuwigheid

Dan ervaar je waar’ t in het leven

eigenlijk het meest om gaat

in verwondering stop je even

al is het midden op de straat

Dat moment van even stilstaan

dat soms maar een tel beslaat

geeft God ons omdat hij daarmee

zorgt dat j’ in verwondering verder gaat.

Chris Lindhout

(uit de gelijknamige bundel: 

In verwondering verder gaan)
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Welkom nieuwe leerlingen

In januari zijn Mira Mouw, Isa Vos, Sarah Hamadah, Senn Catsburg, Simon van der Maaten en 

Liam Kramer op de Petraschool gekomen. Zij hebben hun plekje hopelijk al gevonden. Wij heten 

de leerlingen allemaal van harte welkom en wensen hen een fijne tijd toe op onze school.

 

Parkeren in de Troelstrastraat!

Regelmatig is er vrij veel verkeer in de Troelstastraat bij het naar school brengen en weer ophalen 

van leerlingen. Dan is het vaak een probleem om de auto’s op een goede plek te parkeren. Het 

team Handhaving van de gemeente Nunspeet is langs geweest en heeft de Petraschool gevraagd 

de ouders te vragen hun auto’s op de juiste plekken te parkeren. Het komt regelmatig voor dat er 

dubbel geparkeerd wordt, het garageplein gebruikt wordt als parkeerplaats en er wordt geparkeerd 

op plaatsen waar afvalcontainers aan de stoeprand worden aangeboden. Deze kunnen dan weer 

niet geleegd worden als de vuilnisophaaldienst net langskomt. U begrijpt misschien de ergernis.

 

 Parro en de ouderaccounts

Sinds enkele weken werken we met Parro. De communicatie-App waarmee de leerkracht met u als 

ouder (en andersom) kan communiceren en berichten (al dan niet met foto’s) kan plaatsen.

Zowel voor leerkrachten als ouders is het natuurlijk wennen en ook aftasten welke informatie het 

beste doormiddel van Parro (en hoe vaak) gecommuniceerd kan worden.  Stap voor stap voeren we 

Parro verder in.

Op dit moment hebben nog niet alle ouders/verzorgers de uitnodiging met koppelcode geaccepteerd. 

Dat betekent dat de leerkracht (de school) niet via Parro met u kan communiceren. Dat is wel de 

bedoeling. We zouden daarom graag zien dat elke ouder/verzorger het ouderaccount activeert. De 

ouders die dit nog niet hebben gedaan, hebben deze week een brief ontvangen. Mocht u (technische 

hulp) nodig hebben bij het activeren van de koppelcode, dan horen wij dat graag. 

Oudergesprekken & inschrijven via Parro (aankondiging en uitleg)

Op dinsdag 19 februari worden de 10 minuten gesprekken weer gehouden. De leerkracht spreekt 

dan met u over de ontwikkeling van uw kind en de resultaten op leergebied. We hopen op goede 

gesprekken waarbij we elkaar over en weer kunnen informeren.

LET OP! De inschrijving voor de tien minutengesprekken verloopt via Parro.

Hieronder wordt uitgelegd hoe dit alles in het werk zal gaan en deze uitleg is 

voorzien van enkele screenshots met voorbeelden. 

Op maandag 11 februari start de inschrijving om 08.00 uur en krijgt u via Parro een melding dat er een 

nieuw agenda item in Parro staat. Wanneer u  dit agenda item (met daarin de gespreksplanner) opent op 

een dag waarop u beschikbaar bent, kunt u per kind uit de beschikbare tijdstippen (zoals opgegeven 

door de leerkracht) kiezen en eventueel een korte opmerking plaatsen waarover u wilt spreken. 

Inschrijven kan tot en met dinsdag 12 februari.  
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Hieronder ziet u enkele (demo) 

screenshots van wat u te zien krijgt 

en hoe het inschrijven werkt. 

 

Agenda item met aankondiging 

van de ouder gesprekken  

(in dit voorbeeld gr. 3)

U ‘klikt’ op de naam van uw kind  

(in dit voorbeeld Thomas) en kiest 

een tijdstip dat u past. Dit wordt 

opgeslagen en ingepland.
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Audit op 11 maart 

De Petraschool hoort samen met nog vier andere scholen verdeeld over meerdere locaties bij CNS Nunspeet. Onze vereniging werkt 

aan de ontwikkeling van een audit systeem dat gebaseerd is op de werkwijze van de onderwijsinspectie.  Dit betekent dat CNS werkt 

aan een kwaliteitsinstrument waarbij elke school om de vier jaar wordt bezocht door een audit team (leerkrachten, intern begeleiders 

en directeuren van andere scholen) en waarbij door zelfevaluatie en een bezoek aan de school de kwaliteit van de school in kaart wordt 

gebracht.  Het gaat dan om de vragen als: Wat gaat goed op school? Wat kan er verbeteren? Vinden anderen dat ook?  Door middel van 

het invullen van vragenlijsten, gesprekken met ouders, het team, kinderen en het voeren van groepsbezoeken maakt het audit team als 

het ware een ‘foto van de school’ waar de school haar voordeel mee kan doen.  Het auditteam gaat ook in gesprek met het team zonder 

dat de directeur daar bij is. Ook dat is heel bewust en goed. Na de audit ontvangt de school het zogenaamde auditrapport met 

complimenten, maar vast ook aanbevelingen over zaken waar de school nog aan kan werken. 

De Petraschool is de eerste school van CNS die een audit krijgt en wel op maandag 11 maart.  Voor de kinderen is dit een gewone 

schooldag. Zij zien af en toe mensen achter in een klas zitten, maar verder zullen ze er weinig van merken.  Aan sommige kinderen zal 

gevraagd worden of zij in gesprek willen met de meesters en juffen van het audit team. Vanzelfsprekend wordt daarvoor eerst om uw 

toestemming gevraagd.  Ook enkele ouders zullen worden benaderd om iets te vertellen over de school.  De MR wordt nog verder 

geïnformeerd o.a. over het rooster van deze dag en verdere stappen die genomen worden. 

Herinnering van koningsdagcommissie

Het duurt niet lang meer. Koningsdag 2019 komt snel dichterbij en wordt dit jaar gevierd op zaterdag 27 april.

Er staan deze feestelijke dag verschillende activiteiten op het programma:

- Versierde wagens (groep 1 t/m 3)

- Kleedjesmarkt (groep 1 t/m 8)

-  Straatartiestenconcours (groep 1 t/m 8) (muziek, jongleren, 

 dans, standbeelden enz.)

Net als vorig jaar zal dit jaar de inschrijving voor 

bovengenoemde activiteiten digitaal zijn. Dus, wil je 

meedoen of helpen met één of meerdere van 

bovengenoemde activiteiten, klik dan op deze link.

LET OP: Doe dit voor vrijdag 22 februari!! 

Hierna is het invullen van de vragenlijst niet 

meer mogelijk en kunnen er geen kinderen 

meer worden opgegeven voor zowel de 

Koningsdagwagen als de Kleedjesmarkt 

en/of het Straatartiestenconcours!
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Schoonmaakavond!
Beste ouders / verzorgers, Net zoals voorgaande schooljaren is er ook dit voorjaar weer de ‘beroemde’ 

schoonmaakavond.

De voorjaars-schoonmaakavond staat dit schooljaar gepland op woensdag 6 maart, vanaf 19.00 uur. 

Natuurlijk verzorgen wij, de oudercommissie, weer voor 

koffie of thee en wat lekkers! Uiteraard hopen we dat er weer 

veel moeders én vaders(!) deze avond komen 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,

De ouderraad

      

 Stroopwafelactie !

In maart hoopt de ouderraad in samenwerking met alle leerlingen een 

actie te organiseren d.m.v. de verkoop van stroopwafels. 

Half maart krijgen alle kinderen een lijst mee naar huis om stroopwafels 

te verkopen aan familie, buren, kennissen enz. 

Begin april worden de stroopwafels geleverd en kunnen ze uitgedeeld 

worden. Verdere info volgt t.z.t. 

 

De opbrengst van deze actie wordt gebruikt om de kosten 

van het schoolreisje van komend jaar te verminderen. 

Helpt u mee, uw 

kind zoveel 

m o g e l i j k 

stroopwafels te 

laten verkopen? 

Alvast hartelijk 

bedankt namens 

de Ouderraad! 
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Eva S. heeft een muts 
gemaakt van mozaïek.Jelte en Tom 

spelen in de 
sneeuw.

Isabel heeft een warme trui 
gemaakt van klei.

Eva K., Danie, Simon en Glenn 
zijn aan het buiten spelen in de 

sneeuw.

Groep 1/2b werkt 
over de winter
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Danie, Naud, Layla en Glenn 
zijn aan het ‘schrijven’ in 

scheerschuim.

Aron en Gwen zijn bezig met 
een boekje over de winter.

Kristan, Josia en 
Glenn zijn mutsen 
aan het sorteren.

Simon en Eva K. op het digibord, op 
de voet gevolgd door Tom en Simone.

Jefta, Hugo en Boaz aan 
het werk in onze eigen 
‘winterkledingwinkel’. 
Helaas is er gestolen 
dus hebben we hulp 
nodig van de politie.

Groep 1/2b werkt 
over de winter


