
Nieuwsbrief 27 september 2018  
 
Beste ouders, 
 
Hier is weer een nieuwsbrief van school.  
 
Kinderboekenweek 
Volgende week begint de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “Kom erbij!” en gaat over 
vriendschap. Uiteraard wordt in alle klassen aandacht besteed aan dit thema. Alle kinderen zullen 
boeken lezen/luisteren en daarbij verwerkingen maken.  
Op donderdag 11 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. In alle groepen worden dan de 
werkstukken gepresenteerd. Tussen 14.00 en 15.00 uur zijn alle geïnteresseerden (ouders, opa’s en 
oma’s, oppas, etc.) van harte welkom om met de kinderen een kijkje te nemen.   
 
Na schooltijd 
Om 14.00 uur staan veel ouders op hun kind te wachten op het trottoir bij de ingang van de school 
aan de Bekkampstraat. Fijn dat jullie er allemaal zijn! Hierdoor is er echter weinig overzicht voor 
kinderen, die zelf het schoolplein verlaten. Daarom de vraag aan alle wachtenden: willen jullie op het 
plein (wel aan de buitenrand) wachten, zoals ook al bij de fietsenstalling gebeurt?  Zo kunnen 
kinderen en ouders die naar huis lopen, gebruik maken van het trottoir.  
Sommige ouders parkeren hun auto gedeeltelijk op de stoep aan de Bekkampstraat (richting 
Ruurstraat). Ook hierbij is de vraag om het trottoir vrij te laten: dit is de plek waar kinderen naar huis 
lopen. Zowel bij brengen als halen is de veiligste oplossing om te parkeren in de parkeerhavens of op 
het kerkplein.   
 
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 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 kun je je opgeven. Stuur een mailtje naar 
d.lowenthal@petrushv.nl en dan hoor je snel van ons.  
 
Oogstdankviering 
Zaterdag 6 oktober is er in de kerk om 18.30 uur een Oogstdankviering met een Terugkomviering 
voor de Communicantjes. Het is een viering, die ook zeker gericht is op de kinderen. Een mooi 
moment om samen naar de kerk te gaan.  
Voor deze viering kunnen levensmiddelen (ook houdbare producten zijn erg welkom) meegenomen 
worden naar de kerk. Kinderen mogen tijdens deze viering zelf producten naar voren brengen en op 
het altaar leggen.  
In de viering zal er aandacht zijn voor onze dankbaarheid voor de oogst en het feit dat we dagelijks 
eten hebben. De ingeleverde producten worden gebruikt voor mensen voor wie dit niet altijd 
vanzelfsprekend is. Na afloop van de viering is er koffie en limonade achter in de kerk. 
Voor de versiering van de kerk worden ook oogstproducten gevraagd. Deze kunnen op 
zaterdagochtend om 9 uur ingeleverd worden bij de kerk. 
 
GGD Groep 7 
In groep 7 worden alle leerlingen gezien door de jeugdartsassistente van de GGD. De kinderen van 
deze groepen hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Het invullen van een vragenlijst is voor een 
zorgvuldige screening van belang. Veel ouders hebben deze vragenlijst al ingevuld. Een dringende 
vraag aan de overige ouders: Willen jullie deze lijst deze week invullen? Bedankt! 
 
Kalender huidig schooljaar 

mailto:d.lowenthal@petrushv.nl


Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar 
vermeld.  
 
Activiteiten in de komende periode: 
1, 2 en 4 oktober: Jeugdartsassistente op school voor groep 7 
3 oktober: Start Kinderboekenweek 
4 oktober: Spreekuur GGD Elly Kotte 8.15-10.30 uur 
6 oktober: Oogstdankviering 
11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek 14.00 – 15.00 uur 
 
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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