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Interim-directie wissel

Zoals u in een eerdere mail hebt gelezen, neem ik (Martijn) vanaf 1 mei afscheid van de Petraschool en neemt dhr. Asje Palland 

(interim-directeur) mijn taken over tot aan de komst van de nieuwe directeur. Persoonlijk kijk ik terug op een mooie en waardvolle 

tijd op de Petraschool. Ik mocht samen met het team wat bijdragen aan de schoolontwikkeling. Ik dank het team, de MR (kinderen 

en ouders) voor de samenwerking en zal af en toe nog op de school te vinden zijn. 

Kleurrijk

Op eerste paasdag schrok de wereld 

weer op door nare gebeurtenissen in Sri 

Lanka. 

We spreken er afschuw van en terecht. 

Waarom doe mensen dit elkaar aan? 

Welke overtuiging geeft het recht om … 

Ver weg maar soms ook heel dichtbij 

doen grote en kleine mensen elkaar nare 

dingen en veel verdriet aan. De oorzaak 

ligt vaak in anders zijn of anders denken. 

We hebben zo onze eigen (mooie) kleur 

die niet altijd door de ander begrepen 

of gewaardeerd wordt. En... in plaats van 

een stralend licht te zijn… verblinden 

we elkaar. 

We leven in een kleurrijk land, stad, dorp, 

school en/of spelen samen in een 

kleurrijke klas. Gaat het ons lukken om 

de vrede te bewaren en voor elkaar een 

kleurrijk licht te zijn? Het kost wat 

moeite… maar kan zoveel opleveren…

Chris Lindhout dicht over die vele 

kleuren onder Gods grote regenboog...

Mensen hebben vele kleuren,

rood en groen en wit en blauw

En de kleuren die jij hebt

horen helemaal bij jou.

En die duizend en een kleuren

reiken bijna hemelhoog,

want ze passen allemaal

in Gods grote regenboog.

Houd dus maar van alle mensen,

blank of zwart of groot of klein.

En probeer voor al die mensen

steeds een kleurrijk licht te zijn.

Als die mensen leven samen

bij jou op school en in de straat.

In een prachtig kleurenblijspel

als je er maar voor openstaat. 
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En nogmaals bedankt!
Ook het team en de kinderen van de Petraschool bedanken Martijn van der Weerd 

(interim directeur) voor zijn inzet vanaf augustus 2018 tot nu. Op twee scholen 

eindverantwoordelijk zijn en switchen tussen de scholen vergt heel veel tijd en 

energie. Martijn hartelijk dank voor je enorme inzet, begeleiding en delen van kennis.

 

Koningsspelen Petraschool

Afgelopen vrijdag was het weer groot feest op school! In de kou werd al vroeg gedanst 

op het plein en werden de koningsspelen geopend. Eerst lekker gesmikkeld van een 

gezond en koninklijk ontbijt en op het digibord de opening van de landelijke konings-

spelen door koning Willem Alexander in Lemmer gevolgd.

Daarna goed aangekleed naar buiten waar 2 spelencircuits waren klaargezet: groep 

1/2/3 kreeg super begeleiding van de leerlingen uit groep 7/8: schatgraven, een 

springkussen, muziek maken en nog veeeel meer!

Beste ouders van de Petraschool,

Zoals u ongetwijfeld weet is men op de Petraschool naarstig op zoek naar een nieuwe 

directeur. Hopelijk is er na de zomervakantie een nieuwe schoolleider beschikbaar. We 

hebben goede hoop dat dat gaat lukken. 

Momenteel vervult de heer M. van der Weerd deze functie. Hij is hiernaast echter ook directeur van De Bron. 

Zijn aanwezigheid werd weer vereist op zijn eigen school. Vanaf het begin van dit schooljaar heeft hij zich 

ingezet voor de Petraschool. Daar willen we hem hartelijk voor danken. In de maanden mei en juni dreigde er 

nu even een gat te vallen. Met plezier vervul ik deze vacature op de Petraschool. Bij vorige gelegenheden heb ik 

bij herhaling een invalbeurt op de Petraschool mogen doen. Dat doe ik ook nu weer met veel plezier. 

Voor degenen die mij niet kennen: Mijn naam is Asje Palland, ik ben gehuwd en wij hebben 3 kinderen en 5 

kleinkinderen. Tot voor kort was ik algemeen directeur bij de Stichting VCO in Harderwijk. Daar is sinds mijn 

pensionering een eind aan gekomen. Ik coach nu leerkrachten en andere professionals en verricht periodiek 

interim werkzaamheden op scholen en bij onderwijsorganisaties. Ik zal in de regel op maandag, woensdag en 

donderdag op school aanwezig zijn. U kunt mij op die dagen dan ook op school bereiken. 

Samen met u hoop ik op een vruchtbare periode van samenwerking. 

Vriendelijke groet van Asje Palland.
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Groep 4/5/6 vermaakte zich op het veld en in de gymzaal: Angry Birds was 

wel de topper! Lekker bewegen waardoor de kou gelukkig mee viel. ‘s 

Middags was het voor groep 7/8 nog wel door bikkelen tijdens de 

sportmiddag bij de Wiltsangh: judo, hockey, stormbaan, boogschieten en 

mastermind: ondanks een paar blessures helemaal geslaagd!

Een mooie sportieve dag: TOP gedaan en complimenten aan de kids van 

groep 7/8 voor jullie begeleiding! 

 

Centrale Eindtoets 

De afgelopen drie dagen (16 t/m 18 april) hebben de 

kinderen van groep 8 zich gebogen over de eindtoets. 

Een hele prestatie en we hopen dat elke leerling op 

zijn of haar eigen niveau de toets goed heeft kunnen 

maken. Samen met de leerkrachten hebben ze zich 

in elk geval het afgelopen jaar goed voor bereid op 

het maken van de toets, door vooral na te gaan 

welke lesstof nog lastig was en hier extra aandacht 

aan te besteden. Goed gedaan jongens en meisjes! 

 

Avondvierdaagse
23

De gymvereniging Nunspeet organiseert op 20 t/m 23 mei weer de jaarlijkse avondvierdaagse. 

De Petraschool loopt niet in georganiseerde vorm mee. Net als afgelopen jaar kunt u natuurlijk 

op persoonlijke titel meelopen.

 

Audit op 11 maart 

Eerder schreven we al dat we terugkijken op een goed verlopen auditdag. Intussen is de auditrapportage 

binnen en hier staat zoals verwacht zowel complimenten als aanbevelingen voor schoolverbetering in. De 

rapportage wordt nu bestudeerd. De uitkomst en wat we er mee gaan doen bespreken we t.z.t. in de MR. 
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Hoofdluiscontrole

Na de meivakantie vind er na goede gewoonte weer een hoofdluiscontrole plaats. In de afgelopen 

periode werd duidelijk dat er bij een aantal kinderen er hoofdluis uit verschillende groepen hoofdluis 

werd geconstateerd. Vanzelfsprekend is een goede preventie en behandeling van hoofdluis geboden. 

Daarbij is een goede samenwerking tussen school en ouders van belang. Hierna leest u nog eens 

informatie en adviezen van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM adviseert de behandeling van hoofdluis vooral te richten op de haren (kammen, al dan niet in combinatie met een 

antihoofdluismiddel) en niet op de omgeving. Hoofdluis is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact. Er is onvoldoende 

wetenschappelijk bewijs voor overdacht van hoofdluis via voorwerpen zoals beddengoed, jassen, petten etc. Het effect van een 

luizencape op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. De school heeft dan ook geen luizencapes. 

Waarom twee weken kammen?

Vanaf de eerste kambeurt is het besmettingsgevaar grotendeels geweken. De reden dat men toch twee weken moet doorgaan is dat de 

neten niet allemaal tegelijk uitkomen maar geleidelijk. Als je de eerste dag alle luizen hebt verwijderd, kunnen dus tot twee weken 

daarna nog nieuwe luizen uit de neetjes komen die je niet hebt verwijderd.

Geen andere maatregelen?

Uit een literatuurstudie is gebleken dat er onvoldoende bewijs is voor overdacht van hoofdluis via voorwerpen zoals beddengoed, 

jassen, petten etc. Het RIVM-beleid is (indien mogelijk) altijd gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Daarom richten we ons bij 

hoofdluis vooral op de behandeling (kammen, al dan niet in combinatie met een antihoofdluismiddel) van de haren en niet op de 

omgeving. Hoofdluis is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact en niet via indirect contact. 

Middelen om hoofdluis te voorkomen

Er zijn middelen op de markt die een beschermende werking hebben. Er is nog onvoldoende onderzoek bij proefpersonen dat bewijst 

dat de middelen effectief zijn. Het is ook nog niet bekend óf en hoe snel resistentie optreedt. Het RIVM is, wegens de mogelijke 

toename van resistentie en wegens mogelijke bijwerkingen op langere termijn, geen voorstander van het gebruik van middelen om 

hoofdluis te voorkomen.

Fietsen op het plein na schooltijd!
Op de Petraschool hebben we de afspraak om niet op het plein te fietsen. Dit gaat voor schooltijd bijna 

altijd goed. Echter gebeurt het na schooltijd regelmatig dat kinderen per ongeluk zomaar het plein 

affietsen. In de groepen is dit met de leerlingen besproken. We vragen ook uw aandacht hiervoor.

En………Fietsen mee naar school.

De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van ontzettend mooi weer. Dit merken we ook aan 

het aantal fietsen dat op het plein geparkeerd wordt. Het is natuurlijk goed om te merken dat er dan minder kinderen met de auto naar 

school gebracht worden, maar de rij met geparkeerde fietsen wordt nu steeds langer en komt hiermee ver het plein op. Misschien zijn 

er ook leerlingen die heel dicht in de buurt van school wonen en lopend naar school kunnen komen. In de schoolgids staat hier het 

volgende over geschreven en brengen we nogmaals onder de aandacht:

6.5.7 Fietsen 

Kinderen die verder dan 400 meter van school wonen, mogen op de fiets komen. Om ongelukken te voorkomen mag op het pad 

naar het plein en op het plein niet gefietst worden. En om beschadiging aan de fietsen te voorkomen, spelen we ook niet in het 

fietsenhok of tussen de fietsenrekken.
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En daarbij past ook het volgende:

Schoolregels en regel van de week

De afgelopen maanden heeft het team tijdens teambijeenkomsten aandacht besteed aan de schoolregels. Daarbij 

gaat het om het actualiseren en herschrijven van de regels. De uiteindelijke versie zal in de komende maanden met 

u gedeeld worden. Om onze afspraken te borgen gaan we na de mei vakantie in de groepen werken met “De Regel 

van de Week”. Iedere week wordt dan in de groepen een regel onder de aandacht gebracht en besproken. De regel 

zal ook in school zichtbaar zijn. Iedere groep evalueert na een week deze regel. Door het goed naleven van deze 

regel kan er een beloning verdiend worden. Natuurlijk zult u verder op de hoogte worden gehouden.

 

Kauwgum op het plein!

Er is al meerdere malen geconstateerd dat een aantal kleuters kauwgum van het plein rapen en dit hergebruiken. Daarom het vriendelijke 

verzoek aan u als ouders de resten hiervan in de prullenbak te doen. Ook in de groepen wordt hier aandacht aan besteed.

Leerlingenraad

Beste ouders en leerlingen. 

Wij zitten in de leerlingenraad. Wij willen graag vertellen wat wij doen. In de leerlingenraad zitten kinderen die hun mond 

goed open kunnen doen. En we willen graag dat kinderen met veel plezier naar school gaan. Daarom zijn de meningen en 

ideeën van alle leerlingen belangrijk! De leerlingenraad heeft een ideeënbus opgericht. Dit is een brievenbus waarin je een 

briefje kan doen met daarop een idee die we dan bespreken in de leerlingenraad. Hij hangt bij de ingang, naast de 

klapdeuren. We zouden het fijn vinden als alle kinderen mee willen denken voor (nieuwe) ideeën en als deze er zijn, ze op 

een briefje schrijven en in de brievenbus doen.  Geschreven door Anouk (groep 5b) en Rebecca (gr 6a)

Verkeersexamen groep 7

Op donderdag 4 april maakten wij het theoretisch verkeersexamen. Deze pittige toets hebben wij 

allemaal in een keer gehaald. De dinsdag erop, 9 april, moesten wij de weg op. Veel kinderen hebben deze 

route zelfs foutloos gereden en enkele kinderen hadden slechts een paar foutjes. Trots kunnen wij u dus 

mededelen dat wij allemaal in een keer geslaagd zijn!

 School voor een school

Heeft uw kind ook zo’n zin in de meivakantie? Genieten van het lentezonnetje, lekker buitenspelen en natuurlijk even niet naar school. In Libanon 

is het net andersom. Daar leven maar liefst 250.000 gevluchte Syrische kinderen die altijd ‘vakantie’ hebben en die dolgraag naar school willen. 

Door de enorme vluchtelingenstroom uit buurland Syrië is één op de vier inwoners in Libanon een Syrische vluchteling. Alle voorzieningen in 

Libanon, waaronder onderwijs, staan hierdoor enorm onder druk. Stichting Barnabas ondersteunt een lokaal initiatief in Libanon om Syrische 

kinderen goed onderwijs te bieden. De school is voor de kinderen een veilige plek waar ze leren lezen, schrijven en algemene kennis opdoen. 

Daarnaast wordt verteld over de liefde van God. Scholing biedt hoop om de negatieve spiraal van armoede en geweld te doorbreken!

In de maanden mei, juni en juli wordt er op de Petraschool op maandagochtend geld ingezameld voor het project ‘School voor een school’. 

Voor 2 euro per dag kan er al een kind naar school! Spaart u mee zodat ook daar een kind naar school kan gaan?

Alvast hartelijke bedankt! Namens Stichting Barnabas, Matthijs Varwijk

Ps: Doneren voor dit project is ook direct mogelijk via onze website: www.stichtingbarnabas.nl/doneer

http://www.stichtingbarnabas.nl/doneer
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Versier je fietsje!

 
Kom op vrijdag 3 mei met je versierde 
Koningsdagfiets naar het Marktplein. 
De 2 mooiste fietsen winnen een 
prijs van Geniet van Fietsen, Jacob 
Bonenberg Fietsspecialist of Stella.

De prijsuitreiking is na de opening van 
Meimaand Fietsmaand 
op 3 mei om 13.00 uur.

Jij komt toch ook?

Meer informatie?
evenementen@nunspeetuitdekunst.nl
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Groep 3
In groep 3 kunnen we inmiddels al goed lezen. Bij het 

lezen doen we ook allemaal leuke dingen. In kern 9 

werkten we over proefjes. We hebben toen een 

proefjesmiddag gehad. De kinderen van groep 8 

hielpen ons met de groepjes.

We zijn net in kern 10 begonnen. Daarin gaat het 

over de natuur. Xander had kikkervisjes mee naar 

school genomen. We bekijken elke dag hoe het met 

ze gaat en leren veel over kikkers en kikkervisjes. Op 

de foto’s kunt u zien hoe leuk de proefjesmiddag was. 

En lees vooral ook de tekstjes die de kinderen zelf 

geschreven hebben over de proefjesmiddag en de 

kikkervisjes die we in de klas hebben.

Ik vond hert leukts de vles 
met de baalon. Celest

De kikervisjus zijn heel 
leuk want de kikervisjes 
zijn suuper. Lucas

We heben kikervisen in 
de klas en meschien 
heben ze al pootjes? 
Alyssa

Ik wont het leuk want er 
waarer kinderu die ik 
ken. Ruben

Ik vint het ook leuk dat 
we kunnen zien hoe de 
kikervisjes in kikers 
verander. Anna

We gingen met groep agt 
proefjes doen. Marlinda

Ik vind die proefje leuk 
omdat ik de baalon het 
leukste vond. Ricardo

Wij heben kikerdril in onse klas. Irst is het kikerdril 
dan is het kikervisjes dan krijgt agter pooten dan 
krijgt die voor pooten dan zijn het egten kikers. 
Quinty
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