
Nieuwsbrief 29 oktober 2018  
 
Beste ouders, 
 
Hier is weer een nieuwsbrief van school. Dit keer met allemaal nieuws van de ouderraad!  
De ouderraad (OR) heeft al jaren het volgende motto: “Door een zeer actieve OR is het bij ons op 
school voor ieder kind net iets leuker, interessanter en beter.” 
 
Snertactie 
Zaterdag 3 november is de jaarlijkse snertactie van de ouderraad van de Petrusschool. Aanstaande 
zaterdagmiddag gaan leerlingen van groep 7 en 8 op pad voor de verkoop van heerlijke erwtensoep 
en rookworst van slagerij Brummelhuis.  
Ouders van de groepen 7 en 8 zijn hiervoor telefonisch benaderd. Heb je geen bericht ontvangen en 
kun je wel helpen? Neem dan even contact op met de leden van de ouderraad of stuur mij even een 
berichtje.  
De opbrengst van deze actie gebruikt de ouderraad voor allerlei zaken, die binnen het onderwijs en 
het schoolgebeuren zorgen voor wat extra’s voor de leerlingen. Hierbij kan gedacht worden aan 
diverse festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook aan investeringen in het schoolplein 
en spelmateriaal.  
 
OR  neemt afscheid van twee actieve leden 
Vrijdag 21 september heeft de OR tijdens de jaarlijkse borrel afscheid genomen van twee zeer 
gedreven en enthousiaste bestuursleden. Beide dames hebben zich jaren met ziel en zaligheid 
ingezet voor de OR en waren dan ook altijd zeer actief betrokken bij allerlei activiteiten. De 
bovenstaande woorden “zeer actieve” waren dan ook zeker van toepassing. 
Chantal (secretaresse) en Anja (bestuurslid - manusje van alles) zijn beiden ruim 4 jaar lid geweest 
van de OR. Beide dames hebben toegezegd nog beschikbaar te blijven voor hand-en-spandiensten 
tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt. Namens het voltallige team van school, de OR, alle kinderen en 
ouders willen we bij deze Chantal en Anja nogmaals van harte bedankten voor hun inzet. We gaan 
jullie missen. 
 
OR bedankt! 
In de afgelopen jaren heeft de ouderraad geld verdiend met de jaarlijkse snertactie en Kerstmarkt. 
Deze opbrengsten willen zij graag ten goede laten komen aan de kinderen van onze school. Zoals het 
motto al aangeeft, bedoelt om het voor de kinderen net iets leuker, interessanter en beter te maken. 
In overleg met het team is gekozen voor aanschaf van o.a. iPads en diverse digitale leermiddelen. De 
eerste materialen zijn al binnen en in gebruik. De kinderen en leerkrachten zijn heel enthousiast. Dus 
namens iedereen: Ouderraad (en daarmee ook alle ouders, die meegeholpen hebben bij de acties) 
heel erg bedankt! 
 
Kalender huidig schooljaar 
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar 
vermeld.  
 
Activiteiten in de komende periode: 
31 oktober: Luizencontrole 
1 november: Spreekuur GGD Elly Kotte 
3 november: Snertactie 
5 en 7 november: Gesprekken groep 8 over het voorlopig advies 
 
Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Dan hoor ik ze graag! 

http://petrushv.nl/kalender-2/


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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