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Enkele weken terug hebben we Pasen gevierd. Dat moeten de discipelen van Jezus wel heel uitbundig hebben gevierd. Nadat alle hoop 

was verdwenen, kwam Jezus toch weer bij hen terug. En alles leek weer als vanouds. Ze trokken weer samen op. Ze praatten weer met 

elkaar, er was weer contact met Jezus. En toch was het niet helemaal als vanouds. De ontmoetingen waren vluchtiger. Jezus was niet 

constant bij hen. Jezus sprak ook alsof er weer een nieuw afscheid voor de deur stond. Ze kregen opdrachten. Jullie waren getuige van 

alles, jullie moeten het doorvertellen. Aan de hele wereld. Jullie moeten mensen als het ware voor mij vangen. Jullie moeten bijdragen 

aan het Koninkrijk. 

En dan gaat Jezus weg. Hij wordt opgenomen in de Hemel. Voor de discipelen onverwacht en ze staren Jezus perplex na. Misschien ook 

wel bang. Wat nu? Jezus had hen wel twee beloftes gegeven. De opdracht hoefden ze niet alleen uit te voeren. Jezus beloofde hen en 

ons te inspireren met Zijn Geest. Bij alles wat we doen, mogen we ons afvragen: Hoe zou Jezus dat nou aangepakt hebben? En dan nog 

regent het fouten en vergissingen in ons leven. Wat we doen uit liefde voor Jezus, zal wel waardevol blijken te zijn. 

Jezus beloofde ook dat Hij terug zou komen. En dan begint het mooie leven voorgoed. Afgelopen is het dan met onze fouten, met 

armoede, vervuiling, terreur, bomaanslagen op kerken, het recht van de sterkste en zinloos geweld. Het leven wordt mooi. Verdriet is 

verdwenen, want het pleit is dan beslecht. Maar zover is het nog niet. Wij mogen nog flink aan de slag. Laten zien hoe het Koninkrijk 

eruit gaat zien door te vertellen wat ons drijft en door het leven van anderen een beetje mooier te maken. 

Het is mooi om daar ook met de kinderen over te praten. Samen met hen kunnen we dan over de horizon van ons leven heen kijken en 

ontdekken dat er meer is dan wat we hier en nu zien. Die opdracht uitvoeren is nog niet zo makkelijk, maar wel mooi werk. God 

verwacht iets van ons. 

Nieuwe Leerlingen

Pim van de Kolk, Finn Holstege en Elin van den Brink zijn op 6 mei op de Petraschool gekomen. Zij zijn gestart in groep ½ b. Zij 

voelen zich inmiddels al aardig thuis op de Petra. 

Mohannad Alsahli is op 6 mei ook bij ons op school gekomen. Hij gaat ’s morgens naar de Taalklas op de Da Costa school en zit ’s 

middags in groep 6a van de Petraschool. Allemaal van harte welkom.
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Gezinsuitbreiding bij de familie De Raad

Boaz de Raad uit groep 1b heeft op 23 april een zusje gekregen. Zij heet Lize Jedidja. Wat een mooie betekenisvolle naam. Marthijn, 

Annemarie en Boaz van harte gefeliciteerd met de geboorte van dit nieuwe wonder.

Regel van de week!
In de vorige Petrapraat heeft u kunnen lezen over de invoering van de “De Regel van de Week”. Iedere twee weken 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 de 

twee weken deze regel. Door het goed naleven van deze regel kan er een beloning verdiend worden. De afgelopen 2 weken had de regel: 

“We lopen rustig in de gang” de aandacht. We hoeven elkaar er steeds minder op aan te spreken. Dus…….. het werkt. Complimenten 

voor iedereen. Hieronder vindt u de planning voor de rest van dit schooljaar.

Datum Regel Beloning 

20 mei - 29 mei We praten netjes en rustig tegen iedereen. Woensdag 29 mei (i.v.m. Hemelvaart)

3 juni - 21 juni Als we last hebben van iemand mogen we dat zeggen. 
Stop=stop

Vrijdag 21 juni

24 juni - 5 juli We fietsen niet op het plein. Vrijdag 5 juli

8 juli - 18 juli We houden de school netjes, zijn zuinig op andermans 
spullen en hebben respect voor onze (werk)omgeving.

Donderdag 18 juli  
(i.v.m. laatste schooldag)
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Voetbalkampioenen!
De maanden mei en april staan op de Petraschool altijd in het teken van het jaarlijkse voetbaltoernooi. We kijken, op een klein 

penalty-trauma na, terug op een hele gezellige dag op sportpark de Wiltsangh met alle sportieve kinderen en enthousiaste 

supporters. Twee teams (jongens 5/6 en meisjes 5/6) wisten het te schoppen tot de regiofinales in Vaassen, en wisten ook deze 

ronde te doorstaan! Heel knap!

De jongens kwamen met de eerste prijs naar huis en de meiden werden tweede in de poule. Beide teams gaan op 5 juni op voor de 

district finales in het verre Gendt en wie weet zelfs nog door voor de landelijke finale in Zeist een week later. Voor de voetballers alvast 

een hele fijne dag gewenst, en voor de supporters; heel veel succes en plezier met het beschilderen van spandoeken en bedenken van 

hup-Petra-versjes. 

 

Nieuws van de De Kikkerhof!

Beste ouders,

Na de zomervakantie zal peuterspeelzaal ‘de Kikkerhof’ ook open zijn op de donderdagochtend. Wij zijn dan op maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag geopend. Is uw kindje nog geen 2 jaar maar wilt u hem of haar wel naar de peuterspeelzaal brengen dan raden 

wij het aan om hem of haar tijdig op te geven. Wilt u een keer komen kijken dan bent u altijd welkom. Het liefst tussen 9 en 10 uur zodat 

wij kunnen vertellen wat wij op een ochtend doen. Heeft u nog vragen dan kunt ook binnenlopen. Bellen of mailen kan ook.

 

dekikkerhof@spcpnunspeet.nl

06 - 40 34 56 91

mailto:dekikkerhof@spcpnunspeet.nl
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Koningsdag 2019

Wat was het een koude regenachtige dag, en tijdens de rondrit kwam het met bakken uit de lucht. De versiering is helaas helemaal 

verregent. Maar de kinderen hebben ondanks het weer , veel plezier gehad op de wagen. De kleedjesmarkt was dit jaar erg rustig, 

hier en daar waren de spullen van zolder gehaald en uitgestald.

Toch moet ons (ouders van koningsdag-commissie) iets van het hart. Elk jaar zetten we ons met veel plezier in om de Koningsdag 

zo leuk mogelijk te maken voor de kinderen van groep 1 t/m 3. Dit kost erg veel van onze vrije tijd. Ieder jaar gaan er rond de 75 

kinderen mee op de wagen, we verwachten dan eigenlijk ook wel een redelijke opkomst op de knutselavonden, zodat de wagen op 

tijd af is. Helaas was dit met de minimale opkomst van dit jaar bijna niet te realiseren. 

Wel was er veel animo voor het meegaan op de wagen als hulpouder maar helaas kan niet iedereen mee. Wij waren dan ook 

zeer verbaasd over de vele negatieve reacties hierover. Wij zullen alle punten in onze evaluatie meenemen. Dus mocht u nog 

vragen en/of opmerkingen hebben horen wij dit graag persoonlijk. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden voor de 

koningsdagcommissie. Bij interesse mail dan naar koningsdag.petraschool@gmail.com.

Tot slot willen we een ieder die op welke manier dan ook meegeholpen heeft deze prachtige wagen te realiseren hartelijk bedanken!

Namens de koningsdag-commissie ,

Leonie Westhuis

Tessa Karssen

Tonja Vlijm

Erica Zoet

En namens de Ouderraad, 

Simone Prins

mailto:koningsdag.petraschool@gmail.com
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