Nieuwsbrief 7 november 2018
Beste ouders,
Hier is weer een nieuwsbrief van school.
Herdenken
Deze week is in de groepen op verschillende manieren aandacht besteed aan het overlijden van
Sepp. In iedere groep brandt een kaarsje, er is voorgelezen, samen gepraat, geknutseld, gehuild en
herinneringen zijn opgehaald. Maar ook zijn we weer “gewoon” aan het werk gegaan.
We proberen nog steeds zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de groep als geheel en
ieder kind afzonderlijk. Dit is natuurlijk ook voor leerkrachten (ieder met zijn/haar eigen emoties)
niet altijd makkelijk.
Morgenmiddag wordt Sepp in de kerk herdacht. Sommige ouders hebben aan ons om advies
gevraagd over de vraag of zij hier met hun kind naartoe zullen gaan. Wellicht leeft deze vraag bij
meerdere mensen. Daarom wil ik ons idee hierover met jullie allemaal delen. Wij denken dat er geen
pasklaar antwoord is. Het gesprek aangaan met je kind is het belangrijkste. Wil hij/zij zelf naar de
kerk? En wat wil je als ouders? En besluit je te gaan, ga dan altijd samen. Volgens ons is het niet
verstandig om kinderen zonder begeleiding te laten gaan.
Schoolontbijt
Het schoolontbijt is verplaatst naar volgende week.
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!
Het ontbijt 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.
Snertactie
De snertactie is afgelopen zaterdag niet doorgegaan. Er is een nieuwe datum geprikt. De leerlingen
van groep 7 en 8 gaan op zaterdag 17 november vanaf 13.30 uur snert verkopen.
Groen voor de Kerstmarkt
Er wordt al weer druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de Kerstmarkt op zondag 16 december.
Natuurlijk willen we ook dit jaar weer bloemstukken verkopen. Hiervoor is altijd veel groen nodig.
Daarom de vraag: Heb je groen in de tuin staan, dat hiervoor geschikt is? Wij houden ons
aanbevolen. Bijv. skimmia (heel graag!), klimop met besjes, bandwilg of andere takken met besjes
zijn erg welkom. Heb je groen in de tuin, neem dan gerust even contact op met Hermien Smit of met
school. Bedankt!
Speelgoedruilbeurs in Kulturhus de Marke!
Sinterklaas komt er weer aan! ‘Hartstikke leuk, maar we hebben al zoveel speelgoed’, horen we
vaak. Daarom lijkt het de werkgroep nieuwe initiatieven leuk om voor eind november een

speelgoedruilbeurs te organiseren in Kulturhus de Marke. Zij zijn hiervoor op zoek naar mensen die
dit willen helpen organiseren.
Lijkt je dit leuk, wil je hierin meedenken & helpen organiseren?
Neem dan voor 12 november contact op met Renate Baas van de werkgroep nieuwe initiatieven, 0620156178.
Kalender huidig schooljaar
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar
vermeld.
Activiteiten in de komende periode:
7 november: Gesprekken groep 8 over het voorlopig advies
12 t/m 16 november: Schoolontbijt in de Coop
15 november: Spreekuur Brenda van der Veen, Salut
17 november: Snertactie
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

