
Nieuwsbrief 19 september 2018  
 
Beste ouders, 
 
Hier is weer een nieuwsbrief van school.  
 
Voorlopige adviezen in groep 8 
In groep 8 krijgen alle kinderen in november een voorlopig schooladvies. Om deze adviezen te geven, 
voordat de open dagen van het voortgezet onderwijs zijn, hebben we de data voor deze gesprekken 
vervroegd. Op 5 en 7 november zullen Maaike en Marloes met de ouders van groep 8 in gesprek 
gaan. Dit zijn gesprekken van een kwartier. Het voorlopig advies krijgen de ouders dan op papier 
mee. Voor deze groepen zijn er geen tien-minutengesprekken op 26 en 28 november.  
 
Werkgroep hal versieren 
Al vele jaren wordt onze school bij ieder thema en seizoen leuk aangekleed. Dit doen ouders die in de 
versierwerkgroep zitten. Voor deze werkgroep zijn wij dringend op zoek naar ouders die ons hierbij 
willen helpen. Het versieren doen we overdag onder schooltijd.  
Lijkt het je leuk en heb je hiervoor tijd dan kunt u zich (liefst deze week) opgeven. Stuur een mailtje 
naar d.lowenthal@petrushv.nl en dan hoor je snel van ons.  
 
Filmbeelden en AVG 
Soms moeten stagiaires opdrachten vastleggen op filmbeelden. Hiervoor is met de nieuwe wet op de 
privacy expliciete toestemming van (beide) ouders nodig. In groep 6/7 is dit binnenkort al aan de 
orde. Daarom krijgen deze kinderen een toestemmingsformulier mee naar huis. Voor de stagiaires is 
het uiteraard erg fijn als jullie mee willen werken. De filmbeelden worden alleen door de stagiaire en 
de beoordelend docent bekeken en geplaatst in een gesloten leeromgeving. 
Als school willen wij stagiaires graag ruimte geven voor het goed uitvoeren van hun opdrachten. Wij 
hebben er nl. belang bij, dat er steeds weer nieuwe leerkrachten van de pabo komen. Dat zal helpen 
bij het voorkomen van een lerarentekort.  
Heb je vragen over het gebruik van filmbeelden? Neem gerust even contact op met mij of met de 
leerkracht van jullie kind.  
 
Meewerken aan een onderzoek over TOS 
Op school zitten meerdere leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornis). Zij worden hierbij o.a. 
begeleid door Kentalis. Vanuit Kentalis is gevraagd of wij ouders willen benaderen om mee te werken 
aan een onderzoek. Daarom krijgen ouders van kinderen met een geboortedatum tussen 9-11-
2010 en 8-11-2013 de vraag om mee te doen aan het onderzoek. De formulieren met alle uitleg 
hierover worden volgende week meegegeven aan de betreffende kinderen. Het zou fijn zijn als veel 
ouders mee willen werken.  
 
Kalender huidig schooljaar 
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar 
vermeld.  
 
Activiteiten in de komende periode: 
20 september: Spreekuur Salut Brenda van der Veen 8.15-10.30 uur 
27 september: Workshopmiddag 
 
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.  
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Met vriendelijke groet, 
Dineke Hek 
Directeur 
0547-333420 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

 

 
 


