
Nieuwsbrief 6 december 2018  
 
Beste ouders, 
 
Hier is weer een nieuwsbrief van school.  
 
Parkeren BSO 
Omdat de BSO niet met de stint mag rijden, is er door de gemeente een tijdelijke parkeerplaats 
gecreëerd voor de BSO. Deze plek is aangegeven met een bord. Het gaat om de het parkeervak bij de 
fietsenstalling. Willen jullie hier dus geen auto’s neerzetten? 
 
Volleybalclinic 
A.s. maandag verzorgt Cupido een volleybalclinic voor de groepen 2 t/m 7. Willen jullie je kinderen 
helpen herinneren aan het meenemen van de gymspullen?  
 
Samen voor de Voedselbank 
De decembermaand is bij uitstek een moment om ook aan andere mensen te denken. Niet iedereen 
heeft het even goed. Voor sommige mensen is een uitgebreid Kerstdiner vanzelfsprekend, voor 
andere mensen is het al fijn als er iedere dag een warme maaltijd op tafel staat.  
De Voedselbank helpt mensen, voor wie de gewone boodschappen al moeilijk te betalen zijn. Bij de 
350 kratten voedsel die zij wekelijks uitreiken zijn ook veel schoolgaande kinderen klant, ze maken 
namelijk deel uit van de 135 gezinnen die klant zijn van de Voedselbank Midden Twente. 
 
Van 7  tot en met 15  december zal de actie “samen voor de Voedselbank” van RTV Oost geheel in 
het teken staan van het inzamelen van lang houdbaar voedsel. Voedselbank Midden Twente, hoopt  
met deze actie veel voedsel te kunnen ophalen. Als school willen wij hier graag aan meewerken.  
Wat wij vragen aan de kinderen is om zoveel mogelijk lang houdbare producten mee te nemen naar 
school, waar kratten staan voor de inzameling.  
Producten die wij goed kunnen gebruiken: 

 Groenteconserven in glas of blik, visconserven, soep in pakjes, stazak of blikken. 

 Koffie, thee, cacao.  

 Noten, pinda’s, borrelnoten 

 Pasta varianten zoals mie, spaghetti, macaroni, rijst 

 Tafelzuren, zoals augurken, zilveruien  

 Kruiden zoals peper, paprikapoeder etc. 

 Worsten zoals knakworst, rookworst, harde worst. 

De kinderen kunnen deze producten meenemen naar school en in de kratten zetten. 
Alvast heel hartelijk bedankt voor alle hulp, namens de Voedselbank en alle gezinnen, die hierdoor 
tijdens de feestdagen wat extra’s op tafel kunnen zetten.  
 
Goede Doel voor de Kerstmarkt 
De opbrengst van de Kerstmarkt gaat altijd voor een deel naar de ouderraad, zodat zij er mooie 
dingen voor de leerlingen van school mee kunnen organiseren. Een ander deel gaat naar een goed 
doel. Dit jaar is gekozen voor het Ronald McDonald Kinderfonds.  
Voor velen geen onbekend doel. Meerdere ouders van school hebben te maken gehad met ziekte bij 
hun kind(eren). Als je kind ver weg in het ziekenhuis moet verblijven, wil je daar als ouders natuurlijk 
bij kunnen zijn. Het is dan heel fijn dat er Ronald McDonaldhuizen bestaan, waar ouders in die 
hectische periode kunnen verblijven. Daarom dragen wij hieraan graag bij.  



Volgende week zullen wij in de klassen aandacht besteden aan dit doel. Alle kinderen maken iets 
voor de Kerstmarkt. Deze werkstukken worden voor €2,50 verkocht. Deze opbrengst gaat 
rechtstreeks naar het Ronald McDonald Kinderfonds.  
 
Hulp bij de Kerstmarkt 
Op zondag 16 december is de jaarlijkse Kerstmarkt in Hengevelde. De ouderraad organiseert deze 
markt samen met vele vrijwilligers en ondernemers. Via de klassenouders/leerkrachten is gevraagd 
om hulp van ouders bij het bloemschikken, bakken van taarten en het bemensen van kramen (niet 
tijdens de hele duur van de markt, maar een gedeelte van de tijd). Er zijn al best wat opgaves binnen, 
maar er zijn nog meer mensen nodig. Wil je helpen, laat het dan even weten. Vele handen maken 
licht werk! 
 
Groen voor de Kerstmarkt 
Voor het maken van de bloemstukken voor de Kerstmarkt is altijd veel groen nodig. Zaterdag kan dit 
vanaf 14.00 uur gebracht worden bij Bouwbedrijf Lentelink op ’t Wegdam. Alle mooie groen is 
natuurlijk welkom, maar vooral aan rode en groene skimmia is nog veel behoefte!  
Lukt het niet om het zaterdag te brengen, maar heb je wel veel groen? Neem dan even contact op 
met Hermien Smit.  
 
Kalender huidig schooljaar 
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar 
vermeld.  
 
Voor groep 8, om te noteren: Op de schoolkalender stonden nog geen data voor de 
adviesgesprekken. Deze zijn nu toegevoegd en worden gehouden op 11 en 13 februari.  
 
Activiteiten in de komende periode: 
16 december: Kerstmarkt 
19 december: 19.30 uur Kerstfilm groep 7 
20 december: 16.45 uur Kerstdiner 
22 december t/m 6 januari: Kerstvakantie 
 
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 
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