Nieuwsbrief 3 september 2018
Beste ouders,
De zomervakantie is weer voorbij. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een ontspannen en
zonovergoten tijd.
Vanochtend is de school weer begonnen. Vol verwachting en enigszins gespannen kwamen de
meeste kinderen de school binnen. Gelukkig had iedereen ook wel weer zin om te beginnen. Een
nieuwe groep, een nieuwe leerkracht, voor sommige kinderen zelfs een nieuwe school. We hopen
dat iedereen snel kan wennen. Samen willen we er weer een fijn en leerzaam schooljaar van maken.
Ook dit schooljaar zal ik jullie regelmatig op de hoogte houden van schoolse zaken, d.m.v. deze
nieuwsmails. Deze mail krijg je in ieder geval, op het mailadres dat in het administratiesysteem van
school staat. Mocht je de mail op een ander adres willen ontvangen, dan kun je dit aan mij
doorgeven. Krijg je deze mail, maar wil je die niet meer ontvangen, stuur mij dan even een berichtje.
Luizencontrole
Woensdagochtend is er, zoals iedere woensdag na een vakantie, weer een luizencontrole. De groep
kan nog wel extra hulp gebruiken. Wie komt morgenvroeg om half negen helpen? Ook als je nog
nooit gecontroleerd hebt op hoofdluis, ben je van harte welkom. Je krijgt natuurlijk hulp en uitleg.
Vele handen maken licht werk!
Informatie- en inloopavond
Om ook dit jaar weer kennis te kunnen maken met de leerkrachten en de nieuwe groepen, willen we
alle ouders graag uitnodigen voor een informatie- en inloopavond. Deze avond is naast de
kennismaking bedoeld om als ouders een beeld te krijgen van datgene wat jullie kind(eren) dit
schooljaar zal(zullen) gaan leren en doen. We hebben er evenals voorgaande jaaren voor gekozen om
twee avonden te organiseren.
De kennismakingsavond voor groep 1-2 is op maandag 10 september om 19.30 uur. Alle ouders van
de leerlingen die nu al in groep 1-2 zitten en van de leerlingen die dit jaar instromen, zijn van harte
welkom. De leerkrachten van deze groepen zullen tijdens de avond uitleg geven over inhoud en
werkwijzen in groep 1-2. Natuurlijk kunnen jullie tijdens deze avond ook jullie vragen stellen. Deze
avond duurt tot ongeveer 20.30 uur.
Voor groep 3-8 is er op dinsdag 11 september een inloopavond van 18.30 uur tot 19.30 uur. Tijdens
deze avond kunnen jullie als ouders samen met jullie kinderen naar school komen om informatie te
krijgen over het nieuwe schooljaar en de nieuwe groep. De kinderen mogen zelf hun nieuwe boeken,
schriften en werkboeken aan hun ouders laten zien. Daarnaast zijn de leerkrachten aanwezig om
vragen te beantwoorden en informatie te geven. In alle groepen zal ook informatie meegegeven
worden. De avond voor groep 3-8 is een inloopavond. Iedereen kan tussen 18.30 en 19.30 uur komen
en gaan, wanneer dat hem/haar het beste uitkomt.
Tijdens deze avond zal in alle groepen gevraagd worden om leerlinggegevens (zoals adres,
telefoonnummers, mailadres) te controleren en aan te vullen. Ook kunnen jullie je opgeven om
klassenouder of biebouder te worden.
De avond is niet bedoeld om met de leerkracht te spreken over de ontwikkeling en voortgang van de
kinderen. Wanneer jullie hierover een gesprek willen, is het uiteraard mogelijk om hiervoor een
afspraak te maken.
Gevonden voorwerpen

Op school liggen nog heel veel gevonden voorwerpen. Deze worden tijdens de informatieavond
uitgestald. Willen jullie allemaal een kijkje nemen en de eigendommen van jullie kinderen mee
(laten) nemen? Wat na deze avond blijft liggen gaat helaas weg.
Gymrooster
Het gymrooster staat op de website van school: https://petrushv.nl/kalender/roosters/gymrooster/.
Willen jullie je kind(eren) helpen denken aan het meenemen van de gymspullen. Voor de groepen 3
t/m 8 geldt dat iedereen gymkleding en gymschoenen draagt. Vanaf groep 5 wordt er ook gedoucht.
Een handdoek meenemen is dan dus ook nodig.
De kinderen van groep 1-2 hebben allemaal hun eigen gymschoenen op school. Zij gymmen in hun
ondergoed.
Willen jullie allemaal controleren of de gymschoenen nog passen?
Om de hoeveelheid gevonden voorwerpen te beperken is het erg fijn als op alle spullen een naam
leesbaar aanwezig is!
Kalender huidig schooljaar
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan inmiddels ook de meeste activiteiten voor het
komende 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/private10327a810db1806c3d0b0b4cdc849da5/basic.ics
Activiteiten in de komende periode:
5 september: Luizencontrole
6 september: Openingsviering om 9 uur in de kerk
10 september: Informatieavond voor groep 1-2 om 19.30 uur
11 september: Inloopavond voor groep 3-8 tussen 18.30 en 19.30 uur
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

