Nieuwsbrief 4 september 2018
Beste ouders,
Hier is weer een nieuwsbrief van school.
Inloopavond groep 8
N.a.v. de nieuwsbrief van gisteren vertelde een ouder dat de inloopavond gelijk valt met de
informatieavond van het Vormsel. Ouders van groep 8 die naar deze avond in Goor gaan, kunnen
met hun kind op maandagmiddag 10 september tussen 14.00 en 14.30 gebruik maken van een extra
inloopmoment in groep 8.
Re-integratie
Vandaag was meneer Paul enkele uren aanwezig in groep 5. Paul ten Bruggencate start dit schooljaar
met zijn re-integratie op onze school. Hij werkte op de Kameleon in Haaksbergen. Wij bieden Paul
graag een plek om te herstellen van zijn ziekte. Hopelijk gaat dit herstel voorspoedig.
Schoolgids
De nieuwe schoolgids voor dit schooljaar stuur ik in de bijlage mee. Ouders die een papieren
exemplaar willen ontvangen, kunnen dit bij mij aangeven.
In de schoolgids staat veel praktische informatie, bijv. over verlof, eten en drinken op school,
gymspullen, het gebruik van een privéauto voor school, verzekeringen, etc.
Kortom: zinvol om te lezen!
Verkeersveiligheid en fietsen
Eén aspect uit de schoolgids wil ik hier ook even benoemen. Het gaat hierbij om de afspraken
omtrent het vervoer naar school en naar huis. Hiervoor gelden de volgende afspraken:
- we gebruiken de Bekkampstraat als éénrichtingsweg: inrijden vanaf de Diepenheimsestraat
- alleen kinderen van buiten de bebouwde kom mogen met de fiets naar school komen, i.v.m.
de beperkte ruimte in de fietsenstalling
- let op de parkeervoorschriften: niet stoppen bij de gele streep en graag parkeren in de
parkeerhavens. Op het kerkplein is ruimte genoeg.
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

