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10 t/m 14 juni Pinkstervakantie

16 juni Vaderdag

17 juni Speelgoedmorgen kleuters

17 juni Luizencontrole

17 juni Klassenfoto’s maken

23 juni Themadienst

29 juni OPA

5 juli Petrapraat 13

jaargang 11 • nummer 12

uitgave van 7 juni 2019

Beste kinderen, leerkrachten en ouders van De Petraschool

Deze Petrapraat komt vlak voor Pinksteren uit. Dat is een van 

de grote christelijke feestdagen. Toch heeft Pinksteren vaak iets 

ongrijpbaars. Het komt ons soms over dat we met Pinksteren 

terugdenken aan iets wat minder concreet, minder tastbaar is. 

Wanneer de Here Jezus naar de hemel gaat, belooft Hij dat Hij 

op een andere manier bij ons, in ons komt. Hij belooft dat we 

van binnenuit door God gestuurd zullen worden. Dat we de 

dingen doen die God graag wil. 

Met Pinksteren wil God in ons komen wonen. God wil graag dat 

we steeds meer op Hem gaan lijken. 

En hoe ziet dat er dan uit?

Nou daar hebben we een heel mooi voorbeeld van. Jezus heeft 

het ons voorgedaan. Hij hielp de mensen die dat nodig hadden. 

Hij veroordeelde niet, ook niet wanneer iemand overduidelijk 

fout was. Hij zei: als je denkt dat je zelf zonder zonde bent, mag 

je oordelen. Hij hield van God. Hij hield zelfs van de mensen die 

hem kruisigden. Hij zorgde ervoor dat mensen feest konden 

vieren op een bruiloft. 

Met Pinksteren worden we gezegend met God zelf. Niet om het 

allemaal voor ons zelf te houden, maar om uit te delen. 

Hoe kunnen we nou in onze eigen omgeving, in de klas of op 

het plein het voor een ander opnemen, iemand anders 

beschermen? Hoe lukt het ons om geen slechte verhaaltjes over 

anderen te vertellen? Hoe kunnen we voor anderen dingen 

mogelijk maken? Hoe geven we andere kinderen het gevoel dat 

het fijn is dat ze er zijn? 

Nou, soms lukt dat best wel. 

Wanneer?

Elke keer wanneer we ons afvragen: “Wat zou Jezus nu doen? 

Dan handelen we in Zijn Geest.
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Theamadienst 23 juni

Op zondag 23 juni 2019 is er in de Nunspeetse kerken een Themadienst. Het thema is “Petrus in actie”. 

Mooie verhalen over een leerling (Petrus) waarvan wij nog heel veel kunnen leren. U ontvangt in de week 

van 17 juni een uitnodiging voor de diensten. Van harte welkom !!

Klassenfoto’s

Op maandag 17 juni worden er van alle groepen Groepsfoto’s gemaakt. Meester Korteweg 

gaat dit ook dit jaar weer doen. De foto’s zijn daarna door de ouders te bestellen. U heeft 

over het maken van de foto’s een mail gehad. U wordt nog geïnformeerd de wijze van 

bestellen. 

Oproep: Overblijfouders gezocht!
Beste ouders,

Wij zijn op zoek naar ouders die op maandag, dinsdag en donderdag 1 keer in de 2 weken willen helpen met overblijven. Dit i.v.m. de grote 

groei van het aantal kinderen die gebruik maken van de overblijf.

De dag dat je helpt eten je kinderen gratis mee en broertjes en zusjes mogen gezellig mee komen naar de overblijf.

De dagen dat je kinderen overblijven, en je helpt zelf niet mee, zijn de overblijfkosten voor de helft.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Marieke Bouw: m_bouw@hotmail.com

Vriendelijke groeten, Overblijf Petraschool

Kangoeroe  
wedstrijd!

 

Op donderdag 21 maart hebben 

veel leerlingen van de Petraschool 

meegedaan aan de wereld wijde 

kangoeroe wedstrijd. Inmiddels 

hebben al deze toppers een 

certificaat ontvangen.

THEMA

WEEK

17 - 23 JUN. 2019

‘Petrus in actie?!’
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Projectdag met het Up4s koor uit Oeganda

Afgelopen dinsdag 4 juni mochten wij het koor van Up4s ontvangen bij ons op school. Wij hebben een leuke, gezellige en leerzame 

dag gehad. Als school hebben we met de markt €329,60 opgehaald! Daar wij ontzettend blij mee. Bedankt voor jullie betrokkenheid! 

nieuwe leerlingen

In groep 1/2 b zijn 4 nieuwe leerlingen ingestroomd. Dit zijn Elin van de Brink, Finn Holstege, Pim van de Kolk en Lucas van Zalk. Van 

harte welkom. Zij hebben intussen hun draai al wel gevonden. We wensen deze 4 kinderen een heel fijne tijd op de Petraschool
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Twee broertjes

In de families Mijnheer en van Klingeren zijn 

broertjes geboren. Wat een mooie namen Juda 

en Lev. We feliciteren Valou, Zoë, Loïs , Zion en 

natuurlijk hun papa’s en mama’s van harte met 

deze nieuwe wereldburgers.
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