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Gewoon is bijzonder…
En weer is er een voorjaarsvakantie voorbij en begon de school afgelopen maandag 

alsof er niets bijzonders is. Volgens gewoonte kwamen de kinderen weer binnen en 

begonnen de lessen weer, heel gewoon… 

Gewoon? 

Van Toon Hermans, de bekende cabaretier, is de uitspraak ‘Niets is zo bijzonder als 

het gewone’…. en ook Chris Lindhout (een dichter) schreef een bundel met de 

veelzeggende titel ‘Gewoon Bijzonder’ waarin een mooi gedicht staat over uw 

kinderen die weer het lokaal binnen komen.

Nieuwe leerlingen: 

Deze week zijn Daan Bonestroo en Valou Mijnheer op de Petraschool gekomen. Zij 

hebben hun plekje inmiddels gevonden. Van harte welkom Daan en Valou. We 

hopen dat jullie een plezierige tijd op de Petraschool hebben.

In verwondering verder gaan

Ze komen binnen, zoals elke dag. 

Gaan gewoon zitten, zoals elke dag

Zijn zoals altijd, zoals gisteren

zoals morgen net als vandaag.

Ik loop gewoon met ze mee

niet bijzonders.

Niets bijzonders?

Elke dag is bijzonder

Elk kind is speciaal,

Elk moment is uniek.

Elke ontmoeting is nieuw.

Elk gesprek is opmerkelijk.

Elke minuut is er nog nooit geweest. 

Het lijkt zo gewoon.

Zo gewoon dat dat al bijzonder is.

Maar wie in het kleine het grote niet ziet

en in het gewone het bijzondere niet

die mist het wonder dat rond hem geschiedt. 

Chris Lindhout
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post: een zusje

Bij Anna, Jennifer en Eva Kroes is er een zusje in het gezin bijgekomen. Lizy is geboren op 16 februari. Papa Roy, mama Mariska en 

alle kinderen van harte gefeliciteerd.

Parro en de ouderaccounts

We werken als school al weer enkele maanden 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. Voor de voorjaarvakantie werden de ouder 

gesprekken gepland via Parro en tijdens de laatste studiemiddag van het team hebben we nieuwe afspraken gemaakt over de verdere 

invoering. Verschillende leerkrachten van de bovenbouw gaan experimenteren met het opgeven (herinneren) van huiswerk en toetsen. 

 

Audit op 11 maart

In de vorige nieuwsbrief las u al over de interne CNS audit die op 11 maart gehouden 

zal worden de Petraschool. Zoals reeds aangegeven zal het voor de leerlingen een 

gewone schooldag zijn. Zij zien af en toe mensen achter in een klas zitten, maar verder 

zullen ze er weinig van merken.  Enkele ouders en kinderen zullen in gesprek gaan met 

het auditteam om het beeld van de school zo compleet mogelijk te maken. We hopen 

op een goede audit waar we als school ons voordeel mee kunnen doen.   
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Onderwijs aan meer en hoogbegaafde kinderen

Onderwijs geven is steeds meer maatwerk. Doel is steeds beter aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van elke leerling. Dat kan zorg 

zijn rondom extra ondersteuning en uitleg van stof, maar ook extra uitdaging voor kinderen die meer aankunnen. CNS kent hiervoor 

een hoogbegaafdengroep en plusgroepen. Op schoolniveau nemen we momenteel ook ons beleid en mogelijkheden rondom het 

onderwijs aan meer – en hoogbegaafde kinderen onder de loep. Hierbij wordt nagegaan (0-meting) op welke onderdelen (kennis, 

materialen e.d.) we nog kunnen verbeteren. We worden daarbij geholpen door Novilo, een landelijke organisatie die zich inzet voor 

talent ontwikkeling bij kinderen en scholen ondersteunt bij de ontwikkeling van beleid om het onderwijs aan meer en hoogbegaafde 

kinderen vorm te geven. 

Schoolplan 2019/2023        
                              

Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan het schrijven van het schoolplan 2019/2023. 

De input komt van leerkrachten, ouders (ouderpanel van december 2018) en kinderen 

(tevredenheidspeiling) en natuurlijk n.a.v. de audit. Binnenkort worden de eerste doelen 

besproken met de MR. 

Zaalvoetbaltoernooi!
Op vrijdag 1 maart hebben 2 teams van de Petraschool 

meegedaan aan het zaalvoetbaltoernooi in de Brake. De jongens 

en meisjes uit de groepen 7 en 8 hebben op een heel sportieve 

manier gevoetbald. Petra 1 is geëindigd op de vijfde plaats. Het 

tweede team van de Petraschool werd vierde. Beide teams 

werden deze dag begeleid en gecoacht door een aantal ouders. 

Hartelijk dank daarvoor.

 

Praktijkdag (CNS Nunspeet) 

Ooit gedacht: Onderwijs lijkt me wel leuk? Belangstelling om meer te weten te komen over het beroep ‘leerkracht basisonderwijs’? 

Ben je student die erover denkt om leerkracht te worden of wil je als ouder als zij-instromer het onderwijs in? Wil je graag weten of 

voor de klas staan iets voor je is? Dan bieden we je graag de kans om op 19 maart bij ons te komen kijken! Je bent welkom vanaf 8.15 

uur en de dag duurt tot uiterlijk 12.30 uur.

 

CNS Nunspeet organiseert in samenwerking met hogeschool Viaa een praktijkdag voor jou. Loop eens een dagdeel mee in de 

basisschool en maak het leven van een meester of juf mee. Er zijn ook studenten aanwezig om je te informeren over de opleiding. 

Aanmelden? Kijk dan op www.viaa.nl/praktijkdag of stuur een berichtje naar schoolopleider@cnsnunspeet.nl. 

Immanuelschool: Winckelweg 39, 8071 DN Nunspeet

 

Wil je meer weten over de colleges die je volgt bij de pabo van Viaa? Heb je specifieke vragen over de verschillende mogelijkheden 

waaruit je kunt kiezen om de Pabo te volgen? Kijk op onze website https://www.viaa.nl/ of meld je aan voor een meeloopdag in de 

collegebanken bij Viaa www.viaa.nl/meeloopdag. 

http://www.viaa.nl/praktijkdag
mailto:schoolopleider@cnsnunspeet.nl
https://www.viaa.nl/
http://www.viaa.nl/meeloopdag
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De afgelopen tijd zijn wij in groep 7 veel bezig geweest om onszelf te verbeteren.  

Dit in het belang van onszelf, maar voor iedereen. Wij zetten ons in voor elkaar.  

Wij hebben met elkaar nagedacht over wat onze groep kenmerkt. Waarin zijn wij  

als groep 7 van de Petraschool bijzonder? Deze vraag stelden wij elkaar.  

De kenmerken hebben wij samen bedacht.   


