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Wie zoet is krijgt...

Dit sinterklaasliedje heb je misschien in deze weken vaker gezongen. Helaas is dit in ons mensenleven niet altijd de praktijk. Ons best 

doen betekent niet automatisch dat het goed gaat. We willen het goede voor onze kinderen maar op veel gebieden in ons leven hebben 

we weinig invloed. En wat te denken als we dat zelf niet (meer) kunnen geven? Of als er ziekte komt? Als we uitzien naar werk of 

schulden hebben? Dan ben ik dankbaar dat we een God hebben die ons kent en geeft wat Hij acht dat we nodig hebben. Dat is niet 

altijd hetzelfde als dat wij denken dat we verdienen. Hij geeft voor elke dag genoeg. Dat is voor mij 10.000 redenen voor dankbaarheid. 

Sint op school 

Op donderdag 5 december komt de Sint naar De Petraschool. Je bent van harte welkom om de Sint en zijn Pieten met ons te 

verwelkomen. Graag achter groep 7 en 8 gaan staan zodat we allemaal de aankomst kunnen zien. De kinderen gaan eerst gewoon naar 

de klas om 8.30 uur. Rond 8.45 uur zal de Sint aankomen. De OR zorgt voor wat te eten en te drinken rond de ochtendpauze.

Luizen

Recentelijk was er een uitbraak van hoofdluis. Als school zijn we druk bezig om het anti-luizenprotocol uit te breiden. In de volgende 

Petrapraat zal hij worden bijgevoegd. We zijn als school opzoek naar ouders die de luizenbrigade willen komen versterken. 

Samen kunnen we hoofdluis terugdringen. Vanuit de groepen 1, 2, 3, 7 & 8 zoeken we 2 ouders die op maandagochtenden na de 

vakanties een uurtje kunnen helpen. Fijn dat je je aanmeldt bij juf Lianne. Hoe meer helpende handen hoe sneller het luizenpluizen 

gebeurt.

Gezonde school 

De leerlingenraad van de school heeft in het voorjaar voorgesteld om op woensdag groente en fruit te eten als tussendoortje. Veel 

kinderen doen daaraan mee. Helaas zien we tijdens het overblijven dat naast de lunch snoep of koek wordt gegeten. Wil je je kind iets 

anders meegeven? Kijk dan even hier voor gezonde alternatieven.

Donderdag 5 december  
Sinterklaas  

Woensdag 11 december  
oudergebedsgroep  

 
Zaterdag 14 december  

oud papier   

Donderdag 19 december  
kerstviering in de klas  

(zonder ouders)  
 

Vrijdag 20 december
11.00 uur start kerstvakantie

mailto:petraschool@cnsnunspeet.nl
www.petraschool.net
https://www.youtube.com/watch?v=XtwIT8JjddM
mailto:liannedeboer%40cnsnunspeet.nl?subject=
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/wat-zijn-gezonde-tussendoortjes-.aspx
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Ouderenquête!
 

Bedankt voor het invullen van de ouderenquête. Zo krijgen we een beter beeld hoe jullie als ouders over de Petraschool denken. De 

meningen en tips zijn heel verschillend. Dit schooljaar hopen we in ieder geval nog een keer van gedachten te wisselen over de 

schooltijden. Op een later moment zal ik hier nog een keer op terug komen. 

Hek!
 

Zoals in de vorige Petrapraat al stond aangegeven zullen de hekken voor schooltijd geopend worden om 8.15 uur door de pleinwacht. 

Dit gaat in per 2 december 2019.

Kerstkaarten
 

Het duurt nog even voor het kerst is. Veel kinderen vinden dit het moment om een persoonlijke groet te sturen naar anderen. In het 

verleden hebben we gemerkt dat een groot deel van de kaarten werden uitgewisseld om het uitwisselen. Daarom hebben we 

afgesproken dat er geen kerstkaarten op school worden uitgedeeld.

Muziekschool

In dit bericht lees je meer informatie over de Algemene MuziekVorming en andere muzieklessen. 

Personeel

Juf Hanneke is per 1 december helemaal beter gemeld. Een van de duizend redenen om dankbaar voor te zijn. 

Ouderraad

Alle moeders én vaders die hebben geholpen met het schoonmaken van alle lokalen: heel hartelijk bedankt voor jullie inzet! Dankzij 

jullie zitten de kinderen weer in een schoon en fris lokaal! Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn: woensdagavond 4 maart 2020 

is de volgende schoonmaakavond. Noteer deze datum vast in je agenda zodat je er dan wél kunt zijn. Het zou fijn zijn als er dan weer 

andere ouders zijn die voor schone lokalen willen zorgen. 

Namens het team willen we de OR bedanken voor het versieren van de school in het 5-december thema.

https://cnsnunspeet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/petraschool_cnsnunspeet_nl/Ecd4P5E9mLZItuvPu0g7s70BpODUWTD5lTpSe1Ohh3tAGg?e=3hevbJ
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Voorleeswedstrijd

Afgelopen weken is er hard gestreden om in de finale van de voorleeswedstrijd te komen. De gelukkigen zijn Matthia uit groep 7b, Lisa 

uit groep 7a en Jasmijn uit groep 8. Matthia, Lisa en Jasmijn hebben de finale bereikt door hun fantastische voorleesstemmen en hun 

mooi/leuke boeken die ze hebben uit gekozen.

Interview Matthia, Lisa en Jasmijn

Wat is er zo spannend/leuk aan je boek?
L: Het gaat over een maffia en dat is altijd best wel spannend.

J: Het is heel spannend want ze moeten stelen en dat is heel erg spannend het is ook een leuk boek.

M: Het was heel spannend en je wist niet wat er ging gebeuren.

Was het spannend om voor te lezen in de klas?
L: Ja, want er waren een veel kinderen en dat is best wel spannend.

J: Ja want je weet niet wat je klasgenoten er van vinden.

M: Een beetje, want ze heeft het nog nooit eerder gedaan.

Vinden jullie het spannend om voor een jury te lezen?
L: Ja, want dan ben ik bang dat ik iets niet goed doe en de jury is streng.

J: valt wel mee want de klas vond het heel goed.

M: Ja, want de jury is strenger.

Waarom vind je het zo leuk om voor te lezen?
L: Ja ze dacht ze doet eens mee aan de voorleeswedstrijd ik kijk wel hoe ver ik kom.

J: Je kan je gedachten er in kwijt.

M: ze houd heel erg van lezen daarom heeft ze dit gedaan.


