
Nieuwsbrief 12 september 2018  
 
Beste ouders, 
 
Hier is weer een nieuwsbrief van school.  
 
Schoenendozen 
Over twee weken beginnen we weer met de workshopmiddagen. De leerkrachten zijn natuurlijk al 
druk met de voorbereidingen. Juf Simone is op zoek naar schoenendozen. Heb je nog schoenendozen 
staan? Deze mogen ingeleverd worden bij de eigen leerkracht of rechtstreeks naar Simone.  
 
Bedankt!   Bedankt!  Bedankt! 
In de laatste week van het vorige schooljaar, heb ik feestelijk afscheid genomen van de Petrusschool. 
Veertig jaren mijn school! 
Het was  een onvergetelijke dag met veel verrassingen. 
Ik wil graag via deze nieuwsbrief het team, de kinderen en hun ouders bedanken voor het bijzondere 
afscheidsfeest. 
 
Een dank aan het team voor het bedenken en uitvoeren van alle activiteiten. Wat een creativiteit en 
enthousiasme. Bedankt voor jullie extra vele werk! 
Dank aan alle kinderen voor hun inzet en blije gezichten. Jullie cadeautjes, puzzels, liedjes dansjes, 
boekjes en kaartjes maken mij nog elke dag blij. 
Maar ik dank ook de ouders van de Petrusschool. Voor jullie jarenlange samenwerking en 
aanwezigheid bij mijn afscheid. Dank voor alle goede woorden, cadeaus en kaarten. 
 
Een groot deel van mijn leven heb ik aan een mooie school mogen werken. Altijd met veel plezier. 
Prettig werken in een fantastisch team, met enthousiaste en leergierige kinderen en ouders die graag 
meehelpen op school.  Een hele bijzondere ervaring. 
Ik zal dit altijd in mijn herinnering  bewaren! 
 
Team, kinderen en ouders bedankt! 
Hengevelde bedankt! 
Hennie Leliefeld 
 
Spreekuur GGD Jeugdgezondheidszorg en Salut 
“Het lijkt of mijn kinderen altijd ruzie hebben. Hoe pak ik dat aan?” 
“Hoe kan ik mijn kind helpen met zindelijk worden?” 
 “Iedere keer die grote mond als ik aan mijn dochter vraag of ze iets wil doen. Hoe moet ik daarmee 
omgaan?” 
 “Mijn zoon komt ’s avonds steeds uit bed. Wat kunnen we er aan doen zodat hij gewoon gaat 
slapen?”  
“Onze dochter vindt het lastig om aansluiting te vinden bij klasgenoten, hoe kan ik haar helpen?” 
“Onze kinderen willen graag sporten of op een clubje, maar we kunnen dit niet betalen.” 
“Wij gaan scheiden en we kunnen niet goed met elkaar overleggen over de kinderen.” 
 
De jeugdverpleegkundige van GGD JGZ en de schoolmaatschappelijk werker van Salut hebben om de  
2 weken een inloopspreekuur binnen onze school. Jullie kunnen hier zonder afspraak gebruik van 
maken. Jullie kunnen bij Elly Kotte (GGD) en Brenda van der Veen (Salut)  terecht voor tips en advies 
bij eenvoudige opvoedvragen zoals bijvoorbeeld slapen, eten, voeding, gedrag en ontwikkeling. Maar 
ook kan het gaan om problemen die invloed hebben op jullie kind of omdat jullie ondersteuning in de 
thuissituatie nodig hebben.  
Loop gerust binnen voor een luisterend oor en een deskundig advies.  



Het inloopspreekuur is iedere eerste en derde donderdag van de maand van 08.15 – 10.30 uur. De 
data staan vermeld op onze schoolkalender. 
 
Acties schoolleiders 
Vandaag is het wederom een actiedag in onderwijsland. In Zuid-Holland en Zeeland wordt vandaag 
gestaakt. Dit is een vervolg op de estafettestakingen, die ook vorig jaar plaatsvonden. Tevens zijn er 
vandaag acties van schoolleiders, gericht op het verbeteren van het salaris van (adjunct)directeuren 
en de zorg voor voldoende ondersteuning. Op veel scholen is vanochtend om 9 uur het brandalarm 
afgegaan.  
Zelf heb ik ervoor gekozen om niet op deze wijze aan de actie deel te nemen. Ik vind het gekozen 
middel (brandalarm en ontruimen van de school) persoonlijk geen actiemiddel. Dit betekent niet, dat 
ik niet achter de wens sta om te zorgen voor een eerlijke salariëring (voor iedereen in het onderwijs, 
dus voor onderwijsondersteunend personeel, leerkrachten en schoolleiding) en het verlagen van de 
werkdruk. Een eerste aanzet is gegeven in de vastgestelde CAO en extra gelden voor 
werkdrukverlaging. De salariswijzigingen zijn vooral gericht op leerkrachten. Hierdoor is een enigszins 
vreemde situatie ontstaan dat op sommige scholen enkele leerkrachten meer gaan verdienen dan 
hun leidinggevende.  
Het werken in het onderwijs is geweldig om te doen, het is een uitdagende en motiverende baan. 
Maar het is ook een baan, die mede door de hoge betrokkenheid, veel vraagt van de mensen die er 
werken. Om nu en in de toekomst voldoende gemotiveerde en enthousiaste mensen in het 
onderwijs werkzaam te laten zijn, zullen er waarschijnlijk nog vaker acties gevoerd worden. Ik houd 
jullie via de nieuwsbrief op de hoogte. 
 
Kalender huidig schooljaar 
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar 
vermeld. Wil je de kalender in je outlook-agenda importeren? Dat kan met deze link: 
https://calendar.google.com/calendar/ical/keenderpetrus%40gmail.com/private-
10327a810db1806c3d0b0b4cdc849da5/basic.ics  
 
Activiteiten in de komende periode: 
20 september: Spreekuur Salut Brenda van der Veen 8.15-10.30 uur 
27 september: Workshopmiddag 
 
In de periode tot de herfstvakantie is er één extra vrije dag, i.v.m. een Keenderdag. Daarom hebben 
alle leerlingen vrij woensdag 17 oktober (deze dag staat ook op de kalender). Mocht je op deze dag 
gebruik willen maken van de BSO, geef dit dan z.s.m. door aan Het Berenbos. 
 
Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Dan hoor ik ze graag! 
Komt deze mail op een adres, waarop je het niet (meer) wilt ontvangen? Mail gerust naar 
d.hek@petrushv.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Dineke Hek 
Directeur 
0547-333420 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
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