Nieuwsbrief 31 oktober 2018
Beste ouders,
Hier is weer een nieuwsbrief van school.
Schoolontbijt
Een goed ontbijt is voor iedereen belangrijk. Daarom nemen wij volgende week deel aan het
nationaal schoolontbijt. Dit ontbijt is op verschillende dagen. Het vindt nl. plaats in de Coop
Hengevelde, in de winkel, tussen allerlei etenswaren. Tijdens het ontbijt zal er aandacht zijn voor
gezond eten en het maken van gezonde keuzes.
Natuurlijk kunnen ouders, opa’s en oma’s een kijkje komen nemen bij de gezellige ontbijtjes. De
Coop is deze ochtenden namelijk gewoon open! De groepen zijn er ongeveer van 8.30 tot 9.15 uur.
De verdeling is als volgt:
Maandag: groep 1-2a en 1-2b
Dinsdag: groep 3 en 4
Woensdag: groep 5 en 6a
Donderdag: groep 6-7 en 7a
Vrijdag: groep 8a en 8b
De kinderen hoeven op deze dag dus niet thuis te ontbijten. We lopen bij de eerste bel (8.25 uur)
weg vanaf het schoolplein. Op tijd op school zijn is nu dus nog belangrijker dan normaal!
Communie
De kinderen van groep 4 hebben informatie gekregen over de Eerste Communie. De opgave hiervoor
loopt via het parochiesecretariaat. Het is de bedoeling dat alle opgaves voor 15 november binnen
zijn, i.v.m. de planning. Wil je je kind mee laten doen, geef je dan dus de komende twee weken op!
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.
Kalender huidig schooljaar
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar
vermeld.
Activiteiten in de komende periode:
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!
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

