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4 april theoretisch verkeersexamen groep 7

6 april OPA

9 april Praktisch verkeersexamen

10 april Gebedsgroep

12 april Koningspelen

16 & 17 april Cito Eindtoets groep 8

19 april Goede Vrijdag (leerlingen vrij)

21/22 april 1e en 2e Paasdag (leerlingen vrij)

26 april Petrapraat 10
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Op weg naar Pasen..

In de komende periode bereiden we ons op 

school voor op het paasfeest. We horen de 

Bijbelse verhalen over het lijden en sterven van 

Jezus, die voor ons naar deze wereld kwam. De 

boodschap van Pasen is dat Hij leeft en we 

door Hem bij onze Hemelse Vader mogen 

komen. 

Dat is een mooie boodschap in een wereld 

waarvan we weten dat er veel mis is. Er is 

gebrokenheid, ruzie, oorlog en verdriet en veel ongerechtigheid. Sommige 

mensen zien op tegen de toekomst. Toch… ondanks alles mogen we uitzien naar 

Gods toekomst. Chris Lindhout dicht daar over in het gedicht (hier rechts) 

Het Paasfeest wordt dit jaar in de groepen gevierd op donderdag 18 april.

 

Update zoektocht naar  
een nieuwe directeur

De benoemingsadviescommissie heeft gesprekken gehad met 

meerdere kandidaten. Er is goede hoop dat er een geschikte 

nieuwe directeur gevonden zal worden.

Nieuwe en vertrokken leerlingen

Sophie Wiersma is verhuisd naar Goor. Intussen gaat zij daar naar haar nieuwe school De Wiekslag. We wensen haar daar een fijne 

tijd. Deze week is Ezra Wijnands in groep 1a ingestroomd. Van harte welkom Ezra. We hopen dat je je snel thuis zult voelen bij ons 

op school.

Het kan echt 

Soms wordt de wereld mij te veel.

Te veel verdriet en kwaad,

Te veel oorlog en leed.

Maar ‘ gaat zoals het gaat.

Want wie ben ik dat ik alleen

het onheil kan voorkomen?

Niets stel ik voor, en over vrede

kan ik alleen maar dromen.

Waarom zou ik in eigen school,

binnen mij eigen klas.

Vertellen over gerechtigheid

en hoe het ooit eens was?

O Heer, geef mij ’t Geloof

en daardoor ook de kracht.

Dat het echt kan, die wereld

waar iedereen op wacht.

Geef mij de moed om kinderen,

waar u zoveel om geeft.

Te zeggen dat in deze tijd

Uw wereld toekomst heeft. 

mailto:info@petraschool.net
www.petraschool.net
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Gezinsuitbreiding bij de familie Varwijk

Op 15 maart hebben Lily (groep 3b) en Josia (groep 1b) een broertje gekregen. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Samuel. Wij 

wensen Lily, Josia, Annalia en hun ouders en Matthijs en Margo heel veel geluk samen.

Terugblik Audit op 11 maart 

We kijken terug op een audit dag die goed verlopen is. We verwachten binnenkort de 

rapportage met zowel complimenten als aanbevelingen voor schoolverbetering. Dit wordt 

vanzelfsprekend besproken binnen het team en daarna met de MR van de school.

Schoolplan 2019/2023

Afgelopen donderdag zijn de conceptdoelen (de ontwikkelrichting) van de 

school besproken met de MR. Na enkele aanpassingen en bijstellingen zal nu 

het definitieve schoolplan worden geschreven dat daarna (instemmings- en 

adviesrecht) wordt aangeboden aan de MR. 
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Parro

In de nieuwsbrieven zal Parro steeds even terug komen. Dit heeft uiteraard te maken met de invoering 

ervan. In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat de leerkrachten gaan experimenteren met het 

doorgeven/ plaatsen van agenda items. Zo kan bijvoorbeeld worden aangegeven in Parro wanneer er een 

topografie toets in de bovenbouw is. Natuurlijk gaan we hier duidelijke afspraken over maken. Na dit experimenteren zal voor u als 

ouders duidelijk moeten zijn voor welke groepen, welke toetsen, dictees e.d. binnen Parro vermeld wordt wanneer ze zijn. Het gaat 

dan om een stukje extra service, want leidraad blijft uiteraard wat de meester of juf opgeeft en vertelt tijdens de lessen. We komen 

hier dus op terug en gaan in de komende periode afspraken maken als team.

 

PRAKTISCHE ZAKEN M.B.T. PARRO.

We wijzen u nog even op een aantal zaken uit de zogenaamde invoeringsbrief. Dit ook vanwege het feit dat er nieuwe ouders op 

school zijn.

De afspraken die we gemaakt hebben als team rondom het gebruik van Parro

Parro heeft veel functionaliteiten en mogelijkheden die we stap voor stap zullen opbouwen. Tegelijkertijd is het goed om afspraken 

te maken over:

- waarover school en ouders communiceren; 

- de bereikbaarheid van de leerkrachten en reactie snelheid;

- reactie mogelijkheden ouders. 

Zo is het voor een ieder duidelijk welke kanalen we gebruiken voor het delen van welke informatie.

- Waarover wij communiceren 

-  Parro kan door de leerkracht gebruikt worden om een bericht met ouders te delen (bijv. overmorgen een tasje mee naar school, 

kastanjes mee e.d.) of het regelen van ouderhulp. 

-  Parro kan door de leerkracht gebruikt worden om iets korts te delen over een activiteit in de klas (enkele foto’s / stukje tekst)

-  Parro kan door de leerkracht gebruikt worden om u iets te vragen of om een afspraak te maken.

- Waarover wij niet communiceren via Parro

-  Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via de app. We maken graag een afspraak voor 

persoonlijk of telefonisch contact. Dat maken van die afspraak kan wel via Parro.

-  Ziekmeldingen of (geplande) doktersbezoeken zien we graag telefonisch gemeld (net zoals nu).

-  Bereikbaarheid van de leerkrachten en reactie snelheid

Als ouder/verzorger kunt u via de App een berichtje naar de leerkracht 

sturen. Daarbij is het goed om te bedenken dat er in de meeste groepen 

twee leerkrachten werken en u het bericht dus stuurt naar de leerkracht 

die op die dag werkt. De leerkrachten lezen de berichten tussen 08.00 en 

17.00 uur en reageren wanneer dat past. 

We streven naar een vlotte communicatie, maar leerkrachten zijn niet verplicht direct te reageren. Dat kan ook niet altijd, zij staan het 

grootste deel van de dag voor de klas. Lesgeven en aandacht voor het kind krijgen voorrang.

Hoewel er dus tussen 08.00 en 17.00 uur in beginsel persoonlijk contact mogelijk is, is het vanwege de scheiding van werk & privé, 

leerkrachtafhankelijk of contact buiten deze tijden, werkdagen of in het weekend mogelijk is. 
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Leerkrachten en ouders sturen elkaar indien nodig een bevestiging dat het bericht gelezen is, en dat ze er later nog op terugkomen. 

Verder is het onderstaand goed om te weten.

-  U kunt zelf instellen hoe en wanneer u berichten wilt ontvangen via Parro: 

 Hoe dat werkt leest u via: https://www.parnassys.nl/service/support/hulp-ouders

- Het is belangrijk dat u de tijdsinstellingen binnen Parro goed hebt staan. 

  Soms lijkt het alsof een leerkracht laat in de avond een bericht stuurt, maar dat kan ook liggen aan de tijdinstellingen van Parro. 

 Meer informatie: https://www.parnassys.nl/service/support/hulp-ouders

Verkeersexamen groep 7!

Het waren de eerste vragen van het schooljaar: ‘Hoe zit dat met het verkeersexamen en wanneer 

is dat eigenlijk’? Inmiddels zijn wij in de klas al druk bezig met het oefenen van de verkeersexamens. 

Hiermee herhalen wij alle verkeersregels en -borden.

- Donderdag 4 april maken wij als groep 7 het theoretisch verkeersexamen. 

- Dinsdag 9 april gaan wij echt de weg op met het praktisch verkeersexamen.

Wij als groep 7 hebben er alle vertrouwen in dat wij u zo snel mogelijk kunnen melden dat wij dit 

examen tot een goed einde hebben gebracht. 

Koningsspelen

Nog een paar weekjes wachten en dan staan de jaarlijkse Koningsspelen alweer voor de deur. Op 

12 april (iets eerder dan voorgaande jaren!) hopen we er samen met alle kinderen, ouders en 

leerkrachten van de school weer een gezellige dag van te maken. ‘s Ochtends is er een spelletjes 

programma voor de hele school en ‘s middags gaan de groepen 7 en 8 naar de Wiltsangh voor een 

sportmiddag. Binnenkort volgt nog een officiële ouderbrief, maar noteer de datum vast in uw 

agenda als u dat nog niet had gedaan en we zien u graag met rood-wit-blauw-oranje uitdossing 

verschijnen.

Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd

Op donderdag 21 maart was het zo ver. De wereldwijde wiskundewedstrijd (W4 Kangoeroe) ging van start. Op onze school deden er 

kinderen mee uit de groepen 3 t/m 8, in totaal 44 kinderen. Er is ontzettend hard gewerkt. Voor de pauze waren de groepen 6 t/m 8 

aan de beurt. Na de pauze de groepen 3 t/m 5. Samen of alleen werden de opgaven van de wedstrijd gemaakt. Soms waren ze makkelijk, 

maar er zaten ook een aantal lastige bij. De kinderen hebben keihard en serieus gewerkt. Op de uitslag moeten we nog even wachten, 

die volgt midden mei, maar wij zijn in ieder geval super trots op jullie.

 

Schoonmaakavond

Woensdag 6 maart was de 2e schoonmaakavond van dit schooljaar. Opnieuw is er door een hele 

club moeders gezorgd dat de lokalen weer heerlijk fris zijn! We zijn blij dat er goed gehoor is 

gegeven aan de oproep om te komen helpen, want met 1,5 uur hadden we de lokalen weer 

blinkend schoon! Zo zie je maar weer: vele handen maken licht werk!

Namens de ouderraad, maar vooral namens de leerkrachten en de kinderen: bedankt voor uw hulp!

https://www.parnassys.nl/service/support/hulp-ouders
https://www.parnassys.nl/service/support/hulp-ouders


Petrapraat
voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen jaargang 11 • nummer 9

Petrapraat pag. 5

De beverklas (groep 1/2C)

De beverklas (groep 1/2C) is dol op de natuur, en daarom vinden de 

kinderen het huidige thema “Lente op de boerderij” erg leuk! Net als 

de boom naast ons klaslokaal, verandert de boom in onze klas ook 

elk seizoen. We hebben gezien dat de boom naast het klaslokaal 

prachtige bloesem heeft, en daarom is de boom in de klas deze week 

veranderd van een winterboom in een voorjaarsboom. We hebben 

een tomatenplant in de klas. De kinderen kijken regelmatig of er 

weer rijpe tomaatjes aan zitten. Naast planten zijn er ook dieren in 

de beverklas te vinden. In de boerderijhoek kunnen de kinderen de 

boerderijdierknuffels verzorgen. De kinderen hebben allerlei nieuwe 

woorden geleerd over de boerderij, en hebben een tractor gemaakt 

van gekleurd papier. Deze werkjes zijn te bewonderen in onze klas! 

Op de gang, in de blokkenhoek, maken de kinderen van blokken 

allerlei dierenverblijven.

Joep en Niek hebben samen een 
grote boerenschuur gebouwd

Sem en Olivier hebben een omheining 
gebouwd rond hun dierenweiden
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Leila en Sarah waren erg trots op hun 
mooie dierenweiden

Op deze foto’s laten de kinderen een foto van zichzelf zien. Tijdens het 
letterfeest van de letter ‘i’ hebben de kinderen verteld over hun ‘ik-foto’. 
Momenteel leren de kinderen de letter ‘o’. Deze letters hebben we dit 
schooljaar al geleerd:

i s mk o b
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De Harmonie

Ook dit jaar biedt de Harmonie Nunspeet weer een mooi muziekproject aan voor alle leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Jullie kunnen 

je opgeven voor tien lessen en leren in die tijd een muziekinstrument bespelen. In onderstaande flyer vinden jullie meer informatie. 

 


