Nieuwsbrief juli 2020

SBO Petraschool
Contactgegevens

Vanuit de directie:

Adres: Faunuslaan 19,

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Tel.

De vakantie staat voor de deur en we gaan lekker
genieten van een welverdiende vakantie.
We kijken terug op een druk en apart jaar. We hebben de
Corona periode gehad met vele weken geen school,
wisselingen van leerkrachten en ik ben uiteindelijk het
gehele jaar werkzaam geweest op de reis van Brandaan
en de Petraschool.
Hopelijk krijgen we volgend schooljaar een rustig
schooljaar, zonder Corona maatregelen en weer rust
binnen de school.
We hebben in ieder geval zo veel mogelijk ons best
gedaan om volgend schooljaar weer goed te kunnen
starten.

5631 KN, Eindhoven
: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl

Belangrijke data
10-7-2020
Start zomervakantie om
13.00 uur
24-8-2020
Om 8.25 uur Start
schooljaar 2019/2020
31-8-2020
Algemene ouderavond

Deze week neem ik afscheid op de reis van Brandaan als
directeur a.i. en ben dan weer volledig op de Petraschool
werkzaam.
We hebben drie nieuwe collega’s die gaan starten op
school. In deze nieuwbrief stellen ze zich voor aan u. We zijn
erg blij met hun komst.
Ook starten we volgend schooljaar met een extra groep,
zodat we volgend schooljaar nog maar 1
combinatiegroep hebben en alle andere groepen met
minder leerlingen starten.
Juf Marleen gaat medio november met
zwangerschapsverlof en tot die tijd staat zij op woensdag
bij juf Kimberly in de klas. Mocht juf Kimberly nog niet
geheel mogen starten, vanwege haar longproblemen,
dan gaat Juf Marleen op maandag, dinsdag en
woensdag de groep van juf Kimberly draaien en juf Linda
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op donderdag en vrijdag. Mocht juf Kimberly weer mogen starten, dan gaat juf
Marleen extra ondersteuning bieden aan kinderen en/of groepen.
Juf Els is nu afwezig i.v.m. ziekte. We hopen dat zij na de vakantie weer voldoende
hersteld is.
In deze nieuwsbrief staan nog de laatste belangrijke zaken voor in- en na de
zomervakantie.
Bij deze wil ik iedereen een groot compliment geven, hoe we dankzij de Corona
maatregelen, toch door hebben kunnen werken en dat de meeste leerlingen geen
achterstand hebben opgelopen.
Heel erg bedankt voor jullie inzet .
Wij wensen u een hele fijne zonnige vakantie toe en geniet ervan!
Tot 24 augustus.
Namens het team van de Petraschool

Nieuwe collega’s:
Suzanne Baan:
Hoi!
Ik ben juf Suzanne en met ingang van het nieuwe schooljaar ga ik 5 dagen per week
lesgeven op deze school. Afgelopen periode ben ik werkzaam geweest in Helmond op
SBO de Toermalijn. Paardrijden en muziek maken zijn mijn grote hobby’s. Muziek maken
met de kinderen in de klas is ook zeker iets wat u terug zult horen. Ik kijk er naar uit om
jullie te ontmoeten!

Manon van Bergen:
Ik ben juf Manon van Bergen en ben nieuw op jullie school. Ik ben 47 jaar, ben moeder
van twee leuke pubers en heb drie honden. Ik werkte op basisschool ’t Slingertouw in
Eindhoven . Ik ben een echte natuur- en dierenliefhebber. Ik heb nu al heel veel zin in
het nieuwe schooljaar waarin we hard gaan werken en veel plezier gaan maken.
Tot in het nieuwe schooljaar.
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Jeroen Simons:
Beste ouders,
Mijn naam is Jeroen Simons. Ik ben 42 jaar oud en volgend
schooljaar, van maandag tot en met vrijdag, de nieuwe meester in
groep 8. Na 11 jaar in Spanje, Aruba en België voor de klas te
hebben gestaan ben ik met mijn gezin terug in Brabant. Klaar voor
deze nieuwe uitdaging! In mijn vrije tijd sport ik en luister ik graag
naar muziek.
Groep 8 is een bijzonder jaar als opstap naar de middelbare school dus we gaan er met
z’n allen een mooie tijd van maken. Ik hoop u snel te ontmoeten tijdens de ouderavond
of een van de inloopuren op maandag.

De schoolverlaters op weg naar de toekomst……
Dinsdag 7 juli hebben de schoolverlaters hun allerlaatste dag op de Petraschool gehad.
's Ochtends hebben de kinderen in de eigen klas doorgebracht. 's Middags hebben de
leerkrachten van de groepen 8 een heerlijke BBQ georganiseerd met als afsluiter het
officieel 'uitglijden' van de Petraschool naar het voorgezet onderwijs. Daarna hebben
we met groep J in de middag afscheid genomen. En voor groep K waren de kinderen
tussen 17.00 en 18.00 welkom om afscheid te nemen. Het was een heel ander afscheid
dan we oorspronkelijk gedacht hadden maar het was een groot succes. Wij wensen alle
schoolverlaters veel geluk in de toekomst!
Uitstroom dit schooljaar :
Stedelijk college
Praktijkschool
Antoon Schellens College
Rooi Pannen
Nuenens College
VSO Korenaer
VSO MBS
VSO Mytyl
Elde college
Baanderherencollege
Kempenhorst
Helicon
Udens College
Olympia
Sondervick

: 1 leerling
: 2 leerlingen
: 6 leerlingen
: 2 leerlingen
: 5 leerlingen
: 2 leerlingen
: 1 leerling
: 1 leerling
: 2 leerlingen
: 1 leerling
: 3 leerlingen
: 4 leerlingen
: 1 leerling
: 1 leerling
: 1 leerling

Verder verlaten nog een aantal leerlingen onze school:
1 leerling naar regulier onderwijs.
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Groepsindeling schooljaar 2020/2021:
Groep B:
Groep C:
Groep D:
Groep E:
Groep F:
Groep G:
Groep H:
Groep I:
Groep J:

Groep K:
Groep L:

Saskia Hermans (ma t/m vrij)
Cindy Koenraads (ma t/m wo)
Cindy Heffels (do-vrij)
Lotte van den Elsen-ter Burg (ma t/m wo)
Anneriek van der Linden (do-vrij)
Anneriek v.d. Linden (ma)
Simone Janssen (di t/m vrij)
Suzanne Baan (ma t/m vrij)
Karin Verhaegh-van der Pasch (ma-di)
Manon van Bergen (wo t/m vrij)
Karin Peters (ma, wo t/m vrij)
Elly van Staalduinen (di)
Jose Hafkenscheid (ma t/m woe, do)
Karin Verhaegh-van der Pasch (do)
Kimberly Salman (ma-di-do-vrij)
Indien Kimberly niet kan starten:
Marleen Verhallen (ma t/m wo)
Linda Ruiters (do-vrij)
Hanke Bertram (ma t/m do)
Lisa Brands (vrij)
Jeroen Simons (ma t/m vrij)

Pauzerooster schooljaar 2020/2021:
We hebben komend schooljaar weer 3 pauzetijden
Pauzetijden
3 pauzes
09.45 - 10.00 uur
10.00 - 10.15 uur
10.15 - 10.30 uur

groepen
B-C-D-E
F-G-H
I-J-K-L

11.45 - 12.15 uur
12.15 - 12.45 uur
12.45 - 13.15 uur

B-C-D-E
F-G-H
I-J-K-L
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Gymrooster schooljaar 2020/2021:
Maandag

: groepen B – C – D – E – F - G

Dinsdag

: groepen H - I - J – K - L

Donderdag

: groepen B – C – D – E – F – G

Vrijdag

: groepen H – I – J – K – L

Vakantierooster schooljaar 2020/2021:
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.

Studiedag
Continue rooster
Herfstvakantie
Continue rooster
Kerstvakantie
Studiedag
Continue rooster
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Pasen
Koningsdag
Continue rooster
Meivakantie
Pinksteren
Continue rooster
Junivakantie
Continue rooster
Zomervakantie

Vakantie overzicht 2020-2021
maandag 5 oktober 2020
vrijdagmiddag 16 oktober 2020 school om 13.00 uur
uit
maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
vrijdagmiddag 18 december 2020 school om 13.00
uur uit
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari
2021
maandag 4 januari 2021
vrijdagmiddag 12 februari 2021 school om 13.00 uur
uit
maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021
vrijdag 2 april 2021
maandag 5 april 2021
dinsdag 27 april 2021
vrijdagmiddag 30 april 2021 school om 13.00 uur uit
maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
maandag 24 mei 2021
vrijdag 18 juni 2021 school om 13.00 uur uit
maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni 2021
vrijdag 23 juli 2021 school om 13.00 uur uit
maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021
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Schoolfruit schooljaar 2020/2021:
Komend schooljaar zal er geen schoolfruit meer zijn. Dit betekent voor de leerlingen
dat ze weer zelf fruit voor de ochtendpauze mee naar school moeten nemen.

SEEF prijsuitreiking Veilig Verkeer:
Van december tot en met januari heeft de Petraschool meegedaan met een project.
Dit verkeersproject ging over zichtbaarheid in het verkeer. Alle kinderen van onze
school hebben toen een hesje gekregen om te dragen in het verkeer. Met dit hesje
ben je zichtbaar tot een afstand van 150 meter. Heel slim dus om te dragen in het
donker en bij slecht weer.
Aan dit project zat ook een wedstrijd verbonden. Twee leerlingen van onze school
(Zeynep en Ruben) hebben de hesjes zo vaak gedragen in het verkeer dat ze
daarvoor een mooie prijs hebben gekregen van de organisatie (Reflection Day).
Afgelopen donderdag was het eindelijk zover. Vanwege de Corona kon de grote
prijsuitreiking in Eindhoven niet doorgaan en hebben we op onze eigen school de
prijzen overhandigd. Dit gebeurde donderdag 2 juli 2020 in het bijzijn van juf Rita, SEEF
en alle kinderen van de Petraschool. De prijswinnaars kregen een mooie oorkonde,
een mooi zakcentje om zelf iets van te kopen en een geweldig applaus van iedereen.
GEFELICITEERD.
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Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus
ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet
Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van
Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus.
De verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google
Play. Kijk voor meer info op www.vakantiebieb.nl.
Extra: winactie voor de jeugd!
Vanaf 1 juli kunnen kinderen van 6 tot 18 jaar op vakantiebieb.nl/win, laten weten welk
boek in de VakantieBieb hun favoriet is. Ze maken dan kans op een Beats Solo Pro
koptelefoon.
Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de
VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen
voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van
alle digitale producten voor kinderen.
De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school steunt de VakantieBieb. Werk je met deze aanpak? Dan kun je
ook bij je leesconsulent terecht voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,

Het VakantieBieb-team
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