Nieuwsbrief juni 2019

SBO Petraschool
Vanuit de directie:
De junivakantie staat voor de deur met daarna nog een
studiedag op 17 juni. 18 juni is dan meteen het schoolreisje naar
Toverland. U heeft daar van de week een brief over
gekregen, met belangrijke informatie.
De week van 24 juni vinden de OPP gesprekken plaats. U heeft
een uitnodigingsbrief van de leerkracht(en) meegekregen.
In deze nieuwsbrief en in de kalender staan alle belangrijke data
tot aan de zomervakantie. Op 4 juli , in de middag, hebben we
nog een leuke voorstelling voor alle leerlingen, aangeboden door
de ouderraad.
Bij deze wensen we u een hele fijne junivakantie toe !

Contactgegevens
Adres: Faunuslaan 19,
5631 KN, Eindhoven
Tel.

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl

Belangrijke data
17-6-2019
Studiedag leerlingen vrij
18-6-2019
Schoolreisje

Nieuwe digiborden:
In de juni vakantie worden er nieuwe digiborden opgehangen in
de klassen.
Ook gaan we vanaf de juni vakantie werken met Cool portaal en
gaan we geleidelijk aan ook de Chromebooks verder
implementeren.
Men. Richard en Men. Justin hebben hiervoor veel werk verzet.

5-7-2019
School om 13.00 uur uit
ZOMERVAKANTIE t/m
16 AUGUSTUS

Voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar:
Er komen nog steeds veel aanmeldingen binnen, maar vanwege
de bezuinigingen vanuit Passend onderwijs, gaan we volgend
schooljaar met minder groepen starten.
We hebben de voorlopige indeling van de groepen klaar. U krijgt
tijdens het OPP gesprek te horen, in welke groep ,uw
zoon/dochter ,ingedeeld is.
De nieuwe kalender en de schoolgids worden ook weer
samengesteld.
Kortom nog even een drukke periode.
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Afscheid collega’s.
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van Marion Zillekens (administratie). Zij
gaat lekker genieten van haar vrije tijd en kleinkinderen.
Ellen Donders ( administratie) heeft daarom ook besloten om te gaan stoppen.
Zij neemt vrijdag 7 juni afscheid van het team.
Hanneke van den Boogaard gaat met ingang van het nieuwe schooljaar starten op de Beppino
Sarto school, als Intern begeleider en ook Ingrid van Houts gaat een nieuwe uitdaging aan zij
gaat werken als leerkracht van groep 4 op basisschool ‘t Palet. Meneer Richard gaat starten in
St. Odilienberg op bs. “t Kempke.
Van Ingrid, Richard, Hanneke en Marion nemen we afscheid, als team, op donderdag 4 juli a.s.
Door de bezuinigingen zullen we nog van meer collega’s afscheid moeten gaan nemen, maar
dat is tot op heden nog niet bekend.
We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Hanneke, Richard, Ingrid, Marion en Ellen bedanken we bij deze alvast voor hun inzet op de
Petraschool. We gaan ze missen!

Nog meer belangrijk nieuws:
VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2019 / 2020
Wij houden ons aan het advies, dat ieder jaar verstrekt wordt door de Eindhovense
Commissie Vakantierooster voor het vaststellen van de data van de schoolvakanties,
zodat alle scholen tegelijk vakantie hebben.
Eerste schooldag voor het schooljaar 2019 / 2020 zal zijn op
maandag 19 augustus 2019 om 8.25 uur.
STUDIEDAGEN
: do. 3 oktober 2019 en vrij. 4 oktober 2019
CONTINUE ROOSTER
: vrij. 11 oktober 2019 school om 13.00 uur uit
HERFSTVAKANTIE
: ma. 14 okt. t/m vrij. 18 okt. 2019
SINTERKLAAS
: vrij. 6 december 2019
CONTINUE ROOSTER
: vrij. 20 december 2019 school om 13.00 uur uit
KERSTVAKANTIE
: ma. 23 dec. 2019 t/m vrij. 3 jan. 2020
STUDIEDAG
: ma. 3 februari en di. 4 februari 2020
CONTINUE ROOSTER
: vrij. 21 februari 2020 school om 13.00 uur uit
VOORJAARSVAKANTIE : ma. 24 februari t/m vrij. 28 februari 2020
PASEN
: ma. 13 april 2020
STUDIEDAG
: di. 14 april 2020
CONTINUEROOSTER
: vrij. 24 april 2020 school om 13.00 uur uit
MEIVAKANTIE
: ma. 27 april t/m vrij. 8 mei 2020
(incl. Koningsdag)
HEMELVAART
: do. 21 mei en vrij 22 mei 2020
PINKSTEREN
: ma. 1 juni 2020
STUDIEDAG
: wo. 17 juni 2020
CONTINUE ROOSTER
: vrij. 10 juli 2020 school om 13.00 uur uit
ZOMERVAKANTIE
: ma. 13 juli t/m vrij. 21 augustus 2020
Eerste schooldag voor het schooljaar 2020 / 2021 zal zijn op
maandag 24 augustus 2020 om 8.25 uur.
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Wist u dat:
•
•
•

•
•

We met twee teams een topprestatie hebben geleverd tijdens het jaarlijkse voetbaltoernooi
in Nederweert. Onze teams hebben geweldig sportief gespeeld en we zijn met een 2e en
3e plek naar huis gegaan. Top gedaan!
Er ook komend schooljaar weer veel verschillende naschoolse sportactiviteiten worden
aangeboden op de Petraschool. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Men.
Thijs.
De Petraschool twee weken geleden een bezoek (audit) heeft gehad van de Gezonde
School inspecteur. Hierbij hebben we verteld welke ontwikkelingen de Petraschool de
afgelopen twee jaar heeft gemaakt met betrekking tot voeding en gezondheid. De gezonde
school inspecteur was heel enthousiast en heeft ons complimenten gegeven voor ons
Gezonde school beleid. Hierbij ook de complimenten aan alle ouders/verzorgers voor het
meewerken, meedenken en ondersteunen van dit beleid.
Wij al heel veel voetballen hebben gekregen om tijdens de pauze mee te voetballen, maar
nieuwe ballen nog steeds van harte welkom zijn.
Volkoren graanproducten zijn gemaakt van de hele (vermalen) graankorrel. Denk aan
volkorenbrood, volkorenpasta, zilvervliesrijst, bulgur en volkoren couscous. Het eten van
volkoren producten verlaagt risico op bepaalde hartziekten en diabetes type 2. Verder zijn
volkoren graanproducten een belangrijke leverancier van koolhydraten, vezels, ijzer en Bvitamines. Om te profiteren van de gezondheidswinst en van de belangrijke
voedingsstoffen, geldt het advies om er voldoende van te eten en witte graanproducten
(zoals witbrood) zoveel mogelijk te vervangen door volkoren varianten.

Afscheid:
Na respectievelijk 21 jaar (Marion Zillekens) en 16 jaar (Ellen Donders) met véél plezier op de
administratie van de Petraschool gewerkt te hebben gaan wij de school verlaten om te gaan
genieten van ons pensioen en meer vrije tijd.
Wij willen de ouders/verzorgers en de kinderen bedanken voor het vertrouwen en de prettige en
fijne samenwerking en contactmomenten.

Administratie Petraschool
werktijden 8.30 - 13.30 uur
aanwezig op ma - woe - do Marion Zillekens
aanwezig op di - vrij
Ellen Donders
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