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9 juli
Speelgoed kleuters 

schoonmaken

11 juli
Vossenjacht

11 juli
10-minuten gesprekken

 

12 juli
Observatiekaarten mee

15 juli
Afscheid groep 8

17 juli
Kennismaken nieuwe groep

 

 

18 juli 
Spelletjesmorgen kleuters en 

afscheid juf Ernie

19 juli
9.30 uur Sing-Out, leerlingen zijn 
om 11.00 uur vrij. VAKANTIE!!!

1 september
De school begint weer

jaargang 11 • nummer 13

uitgave van 5 juli 2019

Geachte ouders,

Het is alweer de laatste Petrapraat van het afgelopen jaar. Het was een veelbewogen jaar met hoogtepunten en natuurlijk ook teleurstellingen. 

We zijn niet gespaard gebleven voor ziekte. Zowel bij kinderen als bij leerkrachten is er sprake geweest van uitval door ziekte. Gelukkig zijn de 

meeste mensen weer herstellende. We zijn heel blij en trots op de Eindtoetsuitslagen van groep 8. Echt een heel stuk beter dan de voorgaande 

jaren. Met dank aan de juffen en de kinderen van groep 8. Knap werk. Sportief zette de school ook zijn beste beentje voor. De kinderen van 

groep 6 schopten het in het voetbaltoernooi tot aan de finale. Daar werden ze uiteindelijk ex aequo tot Nederlands kampioen uitgeroepen. 

Mooie manier om in de kijker te staan. Dank aan alle meewerkende ouders en natuurlijk onze collega’s. Er is veel en hard gewerkt. U als ouders 

hebt daar op verschillende manieren aan bijgedragen. Zeer bedankt daarvoor. Zonder uw hulp kan een moderne school niet draaien.

Voor de kinderen van groep 8 is er een spannende periode afgerond. Maar, gek genoeg, staan ze ook voor een spannende periode. Het is niet 

niks: je oude school verlaten en naar een nieuwe school toe. Alles onbekend daar. Daar kun je best een beetje kriebels van in je buik krijgen. 

Dit kan ook een plezierige spanning zijn. We hebben in al die afgelopen jaren samen met de kinderen mogen ontdekken dat God altijd bij ons 

is. Dat Hij ons in alle moeilijke situaties de weg wil wijzen en ons wil steunen het goede te doen. Dat geldt natuurlijk ook voor de overstap naar 

een andere school. Te weten dat God ons als het ware aanmoedigt de goede dingen te doen en te zeggen. En als we het even niet meer weten, 

mogen we bij hem aankloppen voor hulp. Hij luistert altijd. Die hulplijn staat altijd open. Ook in de vakantie. En ook straks na de vakantie. 
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    kennismaken

HobbyGezin

Beste ouders en verzorgers, 
Nog even en dan is het zomervakantie. 
Voor de kinderen een tijd van ontspanning en op adem komen. 
Daarna gaan we samen met frisse moed beginnen aan een nieuwe uitdaging. Zo is het ook voor mij. 
Ik heb zin om mee te bouwen aan de Petraschool. Samen met jullie, de leerkrachten en de vereniging CNS kunnen we 
de kinderen verder brengen in het onderwijs. Met als doel dat ze een sterke basis hebben om in de maatschappij te 
functioneren. Het is voor mij een zegen om te weten dat we dit niet alleen hoeven te doen. We hebben een grote God 
die ieder individu ziet en weet wat we nodig hebben. We zien en spreken elkaar vast snel.
Tot ziens in augustus.

Mattheo Pijnacker Hordijk  

● Zeilen
● muziek maken● reizen

● klussen

Hobby’s
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Een broertje voor Dylano, een dochter voor juf Juliët 
en een zusje voor het gezin Trommelen

In het gezin van Dylano uit groep 5b is een broertje geboren. Hij heet Dani. Beide ouders en Dylano van harte gefeliciteerd . We hebben 

ook bericht gehad van de geboorte van Lize. Zij is de dochter van de trotse ouders Juf Juliët en haar man Rick. Die trotsheid lezen we 

ook in de gedichten op de kaartjes. Ook jullie van harte gefeliciteerd. En vers van de pers: Bij Slevin. Bradley en Nolita is dinsdag 2 juli 

een zusje geboren. Zij heet Sloan. Ook het gezin Trommelen van harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje.
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Voetbal

De jongens uit groep 6 van de Petraschool mogen zich dit jaar 

bekroond weten tot landskampioenen schoolvoetbal. Na een 

gekke, regenachtige, maar heel gezellige dag in Zeist werd dit 

besloten achter de jury tafel. Het gebeurt niet vaak dat je als 

school tot landskampioen gekroond wordt. Dat is een geweldige 

prestatie. Ook de meisjes uit groep 6 zijn erg ver gekomen. Zij zijn 

op het laatste toernooi ook hoog geëindigd. Allemaal van harte 

gefeliciteerd. Een ding wordt vaak over het hoofd gezien. Dit alles 

zou niet mogelijk kunnen zijn zonder de begeleiding van ouders: 

Jaap Brand en Willem Bonte. Ook deze begeleiders zijn Kampioenen. 

Bij deze van harte bedankt voor jullie enorme inzet.
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Fietsen!
Het gebeurt regelmatig dat er op schoolplein of in het fietsenhok fietsen achterblijven na schooltijd. Deze blijven dan onbeheerd achter 

en zijn regelmatig doelwit van vandalisme. Regelmatig krijgen we berichten van schade aan deze rijwielen. Om extra kosten te voorkomen 

kunt u als ouders er misschien op toezien dat de fietsen mee naar huis gaan.

Afscheid

Zoals u uit andere berichten begrepen hebt, vertrekken er een aantal van onze collega’s naar andere scholen. Die zetten hun carrière 

elders voort. Hun namen hebben we al genoemd in de brieven die naar u toe zijn gegaan. We wensen hen veel arbeidsvreugde in hun 

nieuwe werkomgeving en we willen hen bedanken voor al hun inzet voor de kinderen van de Petraschool.

 

Er is ook nog een ander afscheid. Juf Ernie Engeltjes gaat niet naar een andere werkkring, maar zij gaat genieten van haar pensionering. 

Ongeveer 12 jaar heeft zij met elan en gedrevenheid haar werk voor onze kleuters gedaan. Het was plezierig om met haar te werken. 

Het zal volgend jaar vreemd zijn haar niet meer binnen onze schoolmuren aan het werk te zien. We weten zeker dat zij zich op dat 

moment zeker op een andere manier verdienstelijk zal maken. Haar familie, kerk of ander vrijwilligerswerk zal zeker niet vergeefs een 

beroep op haar doen.

 

We vinden het fijn dat zij in betrekkelijk goede gezondheid deze mijlpaal mag bereiken. We wensen haar samen met haar man en 

familie nog vele goede jaren in goede gezondheid toe. We hopen dat zij Gods zegen in alle omstandigheden zal ervaren. 

En nog een afscheid...

Vanaf 1 mei is meester Asje Palland interim directeur geweest op de Petraschool. Niet iedereen heeft misschien kennis met hem 

gemaakt, maar de meeste leerlingen zijn hem wel tegen gekomen. De afgelopen tijd moesten er heel veel zaken afgehandeld en voor 

het volgend jaar gepland worden. Hier heeft meester Asje Palland heel veel in kunnen betekenen. Asje… heel hartelijk dank voor je 

geweldige inzet en collegialiteit.


