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Beste ouders,

De vakantie lijkt alweer ver achter ons te liggen. De eerste drie weken zijn voorbij gevlogen. Wat is er veel gebeurd. Voor mij een 
nieuw begin na de zomer. Het waren heel wat handen die ik heb geschud; in het team maar ook met jullie. Ik zie uit naar een 
constructieve samenwerking. 

Ook op deze plek wil ik aandacht besteden aan het plotselinge overlijden van Karel Trompetter. Niet te bevatten, oneerlijk, wreed. 
Wat een ander eind van de zomervakantie was dat. Toch wil ik blijven geloven dat God alles in Zijn hand heeft, ook al begrijpen we 
lang niet altijd waarom ons leven loopt zoals het loopt.
 
De opening in de Dorpskerk met het thema wereldburger was door de collega’s van de Immanuëlschool prachtig neergezet. De 
kamerling stond centraal. Hoe mooi is het dat we niet alleen op weg hoeven te gaan maar dat God mensen gebruikt om ons te 
helpen. Er is maar liefst € 543,00 voor World Servants opgehaald. Daar zijn veel mensen die in armoede leven mee geholpen.

Schoolgids!
Alle beleidsmatige informatie over de Petraschool is te vinden in de schoolgids. 
 

Peuterspeelzalen

In deze link lees je de voortgang rond de peuterspeelzalen. Lijkt het je leuk om hier te komen werken? Kijk dan wat de voorwaarden zijn. 

Schoolreis
23

Over twee weken gaan de meeste kinderen op schoolreis. Hier (groep1/2), (groep 3-7) kun je alle informatie nog een keer doorlezen. 
Ik roep je op om de betalingen hiervoor op tijd te doen.

  

Za 21 september 
OPA

Ma 23 - vr 27 september 
Week tegen het pesten

Wo 25 - vr 27 september 
Kamp groep 8

Vr 27 september 
Gevonden voorwerpen

Ma 30 september 
Instroom nieuwe kleuters

Di 1 oktober 
Culturele aftrap

Wo 2 oktober 
Start kinderboekenweek

Do 3 oktober 
Groep 1-7 schoolreis

Vr 4 oktober 
Studiedag over de Meldcode. 

Kinderen vrij. 
Schoolverpleegkundige  

in school.

Ma 7 oktober 
Week van de pauzehap.

Vr 11 oktober 
Afsluiting kinderboekenweek. 

mailto:petraschool%40cnsnunspeet.nl?subject=
www.petraschool.net
https://www.worldservants.nl/
https://petraschool.net/wp-content/uploads/2019/09/19007CNS_schoolgids_2019-Petraschool-c2-1.pdf
https://cnsnunspeet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/petraschool_cnsnunspeet_nl/EdJHcmKx855ClYFf06_nAP4Bj_O4V037m4F6Wa7Yo-3vkQ?e=O49Hlf
https://cnsnunspeet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/petraschool_cnsnunspeet_nl/Ed3ugYmfafxBqnbEZqumlLAB7XX_BGgumQ7P0q-632cG9A?e=rzTbIb
https://cnsnunspeet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/petraschool_cnsnunspeet_nl/EU6uIRuqji5AtEeP_ngA_GwB7SvEpxLUedgpFtEMfK2jcw?e=1RUJdH
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Geboren

In de vakantie hebben Layla en Rosalyn Said een zusje gekregen. Sarah.

 
Ook is er nieuw leven geboren bij familie van der Maaten. Anna, Simon en Joas hebben een zusje gekregen. Loïs.
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Week tegen het pesten !
Vanaf de start van het schooljaar zijn alle groepen begonnen met activiteiten om een goed groepsklimaat te krijgen. In de week van 
22-27 september is er een week tegen pesten. Daar wordt in elke klas aandacht aan besteed. Ook onze Kanjermethode helpt ons een 
handje.  

Gevonden Voorwerpen

Op de Petraschool hebben we een grote collectie sleutels, (incl. 1 van een Lancia), verschillende jassen en een mooie bril, grijs montuur. 
Mocht je iets kwijt zijn, kijk rustig even in het krat met gevonden voorwerpen. Vrijdag de 27 leggen we alles in de hal bij de bovenbouw 
klaar. Daarna gaat de boel naar het goede doel. 

AVG!
In de komende weken zult je een bericht krijgen waar we je opnieuw toestemming vragen voor het maken van foto’s en filmpjes van 
je kind. 

OuderRaad

Fijn dat er een groep betrokken ouders is die zich voor de Petraschool inzet. Hier stelt de ouderraad zich voor en vertelt wat zij doet. 
Het jaarverslag van de OR ligt tot 5 oktober ter inzage in de lerarenkamer. Simone Prins staat open voor vragen over de OR. 

Overblijven

Bij de overblijf zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen met overblijven op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dit 
houdt in dat je helpt met de kinderen aan tafel en met het buiten spelen toezicht houdt op het plein. De dag dat je helpt eten je 
kinderen gratis mee. Op de dagen dat je kinderen overblijven zijn de overblijfkosten voor de helft. Broertjes en zusjes mogen mee. 
Om je op te geven kan je contact opnemen met Marieke Bouw via m_bouw@hotmail.com

https://www.weektegenpesten.com/
https://vimeo.com/349016296
https://cnsnunspeet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/petraschool_cnsnunspeet_nl/EYeHrc7nyq1JstM6hVNkj5wBEiqxB4wyjGlg3wVP2rzBDw?e=IBb1Fu
mailto:m_bouw%40hotmail.com?subject=
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Groep 5a
Wat vinden ze van  
hun nieuwe groep?

Ik vind buiten spelen leuk.

Ik wil meer tijd buiten spelen.

- Ruben
ik vind alles leuk

- Nine

ik vin school 
stom
- Luuk

ik vind in groep 5 het leukst gym zaal- Abdullah

ik vind leuk 
om met elkaar 
speel en soms 
niet met 
elkaar speel
- Ariam

ik vint engels super leuk 

en speling en ik vint 

groep 5 super leuk, maar 

het is een beetje moelijk 

en makelijk en leuk

- Sophia
ik vind het leuk 

in groep 5 omdat 

ik huiswerk moet 

maken en ik heb 

super leuke juffen

- Livie

ik vind 
school leuk en 
ik hep twee 
leuke juffen
- Fleur

Ik vind engels, 
huiswerk topo-
grafie super leuk
-Hanne

ik vint groep 
5 leuk.
- Jeffrey

ik vint dat er 
meer plein-
wachters zijn.
- Lieke

ik vind het leuk  
in groep 5 omdat  
je veel nieuwe 
vakken krijgt
- Vivian
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Groep 5a
Wat vinden ze van  
hun nieuwe groep?

ik vind het leuk omdat ik hele live juffen heb en ik houw van huiswerk en reken- Evan

ik vind het leuk 
in groep 5 omdat 
we krijgen engels 
en natuur en 
tropografie
- Alicia

in groep 5 is 
het leuk omdat 
de jufen lief zijn.
- Lorena

Ik vind het 
leuk in groep 5a 
want we leren 
geschiedenis en 
techniek.
- Emma

ik vint leuk in groep 
5a omdat we gimen 
en reken en buiten 
spelen en engols
- Benjamin

in groep 5  
zijn er vaak 
nieuwe kindren
- Naomi

ik vind rekenen, 
engels, huiswerk speling 
vind ik super leuk
- Sven

ik fint groep 
5A leuk 
want je leert 
geschienis, 
rekenen op 
coolbook
- Joline

ik vind het leuk in groep 

5 omdat we hele lieve 

juffen hebben en we 

hebben engels en we 

hebben topografie en het 

allerleukste is huiswerk

- Divine

ik vind engels, 
natuur en 
techniek een van 
de leukste vakken
- Amber

mijn twee juffen zijn 
supper lief en supper tof 
en engels is supper leuk
- Mylene

ik vint leuk in groep 5a 

omdat we gimen en reken 

en buiten spelen en 

engols
- Benjamin


