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Op reis 

Dat is de rode draad door de school die we de afgelopen weken 

hebben gevolgd. In de klas heeft de leerkracht de kinderen mee 

genomen met Abraham om vanuit Ur in het beloofde land aan te 

komen. Wat heeft hij lang moeten wachten op een nakomeling, 

op de beloofde familie. Wat ik hier van leer is dat niet al Gods 

beloften binnen een dag vervuld worden. Het is de verwijzing naar 

Jezus en naar de toekomst. 

‘Op reis’ is ook het thema van de Kinderboekenweek. De school is 

leuk versierd met boeken, koffers en kaarten. Een mevrouw van 

de bibliotheek is langs gekomen om te vertellen over boeken. Ook 

kinderen gaan op reis door de school om voor te lezen. Mooi om 

te zien hoe kinderen uit de bovenbouw het leesplezier aan 

kleuters doorgeven. Als school hebben we ervoor gekozen om de 

komende maand november extra aandacht aan boeken te geven. 

Vraag je kind er maar eens naar. Het schoolreisje en het kamp zijn 

ook reizen geweest waar de kinderen en de leerkrachten positief 

op terug kijken. Het was voor iedereen een feest.

 

Schooltijden

De herfst is begonnen en de dagen worden korter. Op school lijkt het 

bij sommige kinderen de gewoonte te worden om na 8.30 of 13.15 uur 

op school te komen. We willen je oproepen om op tijd op school te 

komen. We zijn dit jaar begonnen om actief laat komers te registeren. 

Armoedebestrijding!
Mocht je betrokken willen worden bij armoedebestrijding in 

Nunspeet of juist hulp nodig hebben? Kijk dan even op deze website. 

Personeel
 

Na de herfstvakantie komt juf Juliet Drost na zwangerschapsverlof 

weer terug op school en dat betekent dat we helaas afscheid van 

juf Tessa Mulder nemen. Ook via deze weg willen we juf Tessa 

bedanken voor het waarnemen tijdens het verlof. 

Zendingsgeld  
‘School voor een school’ 

In de laatste drie maanden van het schooljaar ’18-’19 is er op de 

Petraschool zendingsgeld opgehaald voor Stichting Barnabas. 

Samen is er maar liefst € 510,- gespaard! De opbrengst wordt 

besteed om onderwijs voor Syrische vluchtelingenkinderen in 

Libanon mogelijk te maken. Leerlingen, ouders en leerkrachten, 

hartelijk bedankt voor jullie bijdrage!

 

Studiedag
23

Afgelopen vrijdag waren de kinderen vrij. Als school werden we 

bijgepraat over de vernieuwde meldcode kindermishandeling. Mocht 

je signalen opvangen die je wilt toetsen; kijk dan even op deze site. 

Communicatie

Een van de schooldoelen voor de komende vier jaar is de ver-

betering van de communicatie tussen ouders en school. In mijn 

nieuwsbrieven zie je regelmatig linkjes verschijnen. Dit doe ik 

om de leesbaarheid te vergroten. Kijk en klik ook gerust in de 

agenda. 

 

Maandag 14 oktober 
Ouderraad 

Woensdag 16 oktober 
informatiemiddag  
nieuwe kleuters, 

oudergebedsgroep

Donderdag 17 oktober  
Steetwise 

Vrijdag 18 oktober  
Groep 7 & 8  
Cultuurkust 

Zaterdag 19 oktober  
OPA 

Maandag 21- vr 25 oktober 
herfstvakantie 

Maandag 28 oktober 
speelgoedmorgen, 

luizencontrole,  
instroom nieuwe kleuters 

Dinsdag 5 november  
Cultuurkust groepen 1 & 2 

Donderdag 7 november  
Nationaal schoolontbijt   

mailto:petraschool@cnsnunspeet.nl
www.petraschool.net
https://verborgenarmoedenunspeet.nl/nieuws/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/wat-leer-je
https://www.schoolontbijt.nl/ouders


Petrapraat
voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen jaargang 12 • nummer 2

Petrapraat pag. 2

Groep 5/6

Micha
“Ik vind het een leuke groep, omdat er leuke kinderen 

in de klas zitten. We spelen ook leuk met elkaar. Ieder-

een zorgt goed voor elkaar.”

Rianna
“Ik vind het leuk in groep 5/6, omdat we aardig doen 

tegen elkaar en we lief zijn voor elkaar.”

Esmee
“Ik vind het leuk in de groep. Ik heb veel vriendinnen. Ik 

speel graag met iedereen.”

Bram
“Ik vind de groep leuk, omdat ik heel veel vrienden 

heb.”

Nathan Zoet
“Ik vind rekenen in de klas erg leuk. Ik kan met iedereen 

goed omgaan. En het voetballen is ook altijd leuk.”

Dephan
“Voetballen met de klas vind ik altijd leuk. Het is een 

fijne klas.”

Sophie
“Ik vind het leuk omdat we leuke kinderen in de klas in de 

klas hebben en omdat we veel plezier hebben met elkaar.”

Feline
“Ik vind rekenen leuk en ik vind het leuk in de klas.”

Anouk
“Het is super leuk, omdat we weer dezelfde juf en meester 

hebben als vorig jaar. Ik vind het leuk dat we dit jaar 

mogen zwemmen en met de Chromebooks mogen 

werken.”

Melissa
“Ik vind het een fijne klas.”

Emma Hup
“Ik vind het leuk om met Liv te spelen en om te gymmen 

en te kleien. We hebben een supergezellige klas.”
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Rinke
“Ik vind het leuk in groep zes, want we leren nieuwe 

dingen. Het lokaal is erg fijn. We hebben een heel gezel-

lige klas.”

Liv
“Het is heel gezellig in de klas. Op de Veluvine is het 

ook altijd leuk. Knutselen vind ik ook leuk.”

Saffirah
“Ik vind de juf en meester leuk. Hele leuke Donald Duck 

klas. Ik vind het leuk dat we Chromebooks hebben.”

Nathan foppen
“Ik vind het leuk in de klas. Tekenen vind ik leuk en 

topografie.”

Dylano
“Gymmen, tekenen en spelen in de pauze vind ik leuk. 

De toetsen in groep zes vind ik leuk om te maken.”

Joah
“Het is een leuke klas. Je kan fijn en stil werken, om-

dat er tijdens het werken niet veel gepraat word. Met 

buitenspelen is het altijd gezellig en niemand speelt 

alleen.”

Siem
“Ik vind gym leuk. Ik heb veel vriendjes in de klas. Voet-

ballen en buitenspelen met de klas is altijd gezellig.”

Milan
“De klas is leuk, omdat ik me veilig voel in de klas. We 

helpen elkaar heel vaak. We zijn er voor elkaar. De 

meester en de juf zijn super aardig.”

Tiamo
“Ik vind het een leuke klas. Wat ik vooral fijn vind, is dat 

we dezelfde meester en juf hebben. De klas kent elkaar 

goed en dan heb je minder snel ruzie.”

Annemijn
“Ik vind het heel leuk in de klas. De klas is grappig. We 

hebben een aardige juf en meester.”

Emma Wessels
“Het is leuk aan de klas dat we fijn samen kunnen 

spelen. Er is nooit echt ruzie in de klas. We doen ook 

vaak spelletjes met elkaar. We geven elkaar vaak com-

plimentjes.”

Hannah
“Het is een fijne klas. Het is gezellig en we pesten niet. 

We kunnen ook heel goed samenwerken met elkaar.“


