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Beste ouders, 

Als deze Petrapraat verschijnt is de landelijke stakingsdag alweer achter de rug. Op de Petraschool hebben we geen #topprioriteit 

gegeven aan het staken maar wel aan het geven van kwalitatief goed onderwijs. Tja en dat is de laatste jaren erg veranderd door meer 

taken voor de school, passend onderwijs en meer collega’s die om verschillende redenen het onderwijs verlaten hebben. Dat maakt het 

voor ons niet gemakkelijk. Geld erbij is goed maar niet het enige dat nodig is.  

Themadienst
 

Zondag 17 november is de themadienst. Centraal staan de verschillende namen van Jezus. Door dit lied hebben de kinderen de 

afgelopen week veel van Zijn namen geleerd. Ik vind het elke keer weer bijzonder als kinderen dit lied door de gang zingen. Wat een 

waarheid klinkt dan. We zien uit naar je komst in de kerken van Nunspeet. 

Di. 12 november 19.00 uur 
schoonmaakavond  

in alle groepen  

Wo. 13 november 
gebedsgroep 

 

Za. 16 november 
oud papier 

Zo. 17 november 
themadienst

Ma. 18 november 
ouderenquête welbevinden

 

Di. 19 november 
ouderraadsvergadering 

 
Ma. 25 november 

instroom nieuwe kleuters

mailto:petraschool@cnsnunspeet.nl
www.petraschool.net
https://www.youtube.com/watch?v=iBouj2SFKhs
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Onderwijsassistenten

 

Juf Sanneke van den Bosch heeft al een tijdje last van haar keel. In de komende periode zal ze worden geopereerd. Daardoor is ze een 

tijdje uit de Running. Gelukkig gaat Juf Tessa Mulder haar taken tijdelijk overnemen. Afgelopen week is juf Juliët Drost begonnen na 

haar zwangerschapsverlof.   

Schoonmaakavond 
23

Op dinsdag 12 november staat er weer een schoonmaakavond gepland.  Vanaf 19.00 uur zijn de deuren open om aan de slag te gaan. 

De OR zorgt uiteraard weer voor koffie/thee met iets lekkers erbij. Er zijn door de leerkrachten taken vastgesteld, zoals meubilair, 

vloeren, plinten, vensterbanken (en als het mogelijk is ook de ramen en de gang). We hopen opnieuw op een geweldige opkomst, zodat 

we snel klaar zijn. Vele handen maken licht werk! Dus moeders én vaders, kom uit de bank en help een uurtje mee om de school weer 

schoon te maken. We zien je graag op 12 november!

Week van de mediawijsheid 

Aankomende week besteden we extra aandacht aan mediawijsheid. We behandelen vragen zoals: Wat is een goed wachtwoord? Wat 

doe ik met online vrienden en wie kan ik vertrouwen? Welke informatie deel ik op internet? Wat is cyberpesten? Goed om ook thuis 

hier eens over te praten. 

Bedankt voor het invullen van de AVG,-vragenlijsten. Het zou fijn zijn als jullie terughoudend zijn met het maken van foto’s of filmpjes 

bij activiteiten van school.

Ouderbijdrage!
Heb jij hem al betaald? Hierbij nog even een reminder.

  

IKC

De MR heeft haar reactie op het besluit van het bestuur verzonden. Bedankt voor jullie input. Het is nog een lange weg te gaan waarin 

veel vragen nog beantwoord moeten worden. Met deze keuze is de stip op de horizon gezet en moeten we daaraan gaan bouwen. 

Schooltijden

We willen jullie graag nog een keer op wijzen dat de kinderen vanaf 8.15 uur welkom zijn op het plein. In de toekomst gaan we ernaartoe 

dat voor die tijd het hek gesloten zal zijn. De collega’s van groep 1/2 zullen om 8.20 uur de deur openen en in de klas aanwezig zijn.

https://www.weekvandemediawijsheid.nl
https://cnsnunspeet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/petraschool_cnsnunspeet_nl/ER6MJCOwD4FLhc6EBMmNoDIBqMvGkS-G5SiLgmXu6J9ALA?e=hilLEc
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Groep 1 / 2 A • De Groenklas

Supporter van schoon

Even voorstellen:

Wij zijn de groenklas en wij willen graag groen zijn! 

We zijn supporter van schoon :

• We sorteren ons afval.

• We ruimen het plein netjes op.

• We leren veel over de natuur.

Wist u dat u lege batterijen en 

plastic dopjes bij ons mag brengen?
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