Nieuwsbrief 11 december 2020
SBO Petraschool
Vanuit de directie:
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij al weer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Na een
gezellige decembermaand mogen we straks lekker gaan
genieten van een welverdiende kerstvakantie. Het is een
half jaar geweest met allerlei aanpassingen vanwege de
Corona. Het lijkt erop dat het nog even gaat duren,
voordat we weer het "normaal” hebben. Gelukkig
hebben we het nog heel gezond kunnen houden met
elkaar.
De sintviering is ook heel gezellig verlopen. Vanwege de
Corona hebben we aanpassingen moeten maken, maar
het was een geslaagde bijeenkomst met onze hulpsint
Thijs en zijn hulppieten Mitch en Koen. Ook wil ik u als
ouder bedanken voor de begeleiding bij de surprise en
het cadeau. De kinderen gingen met een tevreden
gezicht naar huis.

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

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl

Belangrijke data
5-12-2020
Sinterklaas
17-12-2020
Kerstviering + kerstlunch
18-12-2020
School om 13.00 uit
21-12-2020
t/m
1-1-2021

Volgende week donderdag hebben we de kerstlunch.
Alle kinderen mogen iets meebrengen, zoals afgesproken
met de juf of meester. U hebt hiervoor een brief met een
lijstje ontvangen. Gezamenlijk maken we er een leuk
kerstfeest van!
Bij deze wens ik u en uw gezin alvast een fijn kerstfeest en
alle goeds voor 2020 toe, namens het team van de
Petraschool.
We zien elkaar weer terug op dinsdag 5 januari!
Maandag 4 januari is een studiedag. Dus de kinderen
hebben een dagje extra kerstvakantie.

Kerstvakantie
4-1-2021
Studiedag, alle leerlingen vrij
11-1-2021
Adviesgesprekken groep 8
14-1-2021
Adviesgesprekken groep 8
18-1-2021
t/m
29-1-2021
Toestweken
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Toetsen
De schoolverlaters hebben alle toetsen afgerond en we hebben de eindadviezen
opgesteld. We zijn kei trots op onze schoolverlaters. Ze hebben enorm hun best
gedaan en mooie resultaten behaald.
Na de kerstvakantie zullen de definitieve adviesgesprekken voor alle schoolverlaters
plaatsvinden. Het gesprek wordt gevoerd door de leerkracht en trajectbegeleider van
de schoolverlaters. Tijdens het gesprek bespreken we het onderwijskundig rapport, de
resultaten van de NIO (intelligentie onderzoek), de didactische resultaten en tot slot
geven we het definitieve schooladvies.
Maandag 11 januari 2021: schoolverlaters uit groep K (leerlingen groep K vrij)
Donderdag 14 januari 2021: schoolverlaters uit groep L (leerlingen groep L vrij)
Wij verwachten dat uw kind aanwezig is bij het gesprek.
Vanaf maandag 18 januari starten we met de toetsrondes voor de groepen 3 tot en
met 7. We sluiten 29 januari de toetsrondes af.
Personeel
Gelukkig hebben we nog steeds vervanging gehad voor afwezige collega's. Deze
week is dit alleen niet gelukt voor de klas van juf Jose en juf Karin. We hebben via de
app en de mail laten weten, dat we geen vervanging hadden. We willen u nogmaals
verzoeken de mail en app goed in de gaten te houden, want dit is soms nog de
enige mogelijkheid om u tijdig te informeren, dat de kinderen niet naar school kunnen
komen, omdat we geen vervanging hebben.
Groep juf Marleen, juf Linda en juf KImberly
Juf Marleen is met zwangrschapsverlof gegaan en zij gaat na de kerstvakantie
vervangen worden door juf Amy. Juf Amy stelt zich nog voor in deze nieuwsbrief.
Het is nog steeds niet duidelijk wanneer juf Kimberley weer kan starten, zolang de
Coronabesmettingen nog toenemen.
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VOORSTELLEN AMY, LEERKRACHT GROEP J
Hoi allemaal,
Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Amy Scheepers en ik mag vanaf 4
januari op de maandag, dinsdag en woensdag de juf zijn van
groep J. Dit tot en met juf Marleen weer terug is.
Ik ben 21 jaar en woon samen met mijn vriend in Schijndel. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om te sporten, waarbij in het bijzonder
handbal. Dit doe ik nog in mijn oude woonplaats Deurne.
Daarnaast vind ik het erg leuk om met vriendinnen lekkere dingen
te koken en natuurlijk op te eten. Ik heb erg veel zin om in het
nieuwe jaar te mogen starten en iedereen, kinderen, ouders en
collega's, te leren kennen.
Mocht je vragen hebben of een praatje willen maken, staat de deur altijd open!
Groetjes Amy Scheepers
SINTERKLAAS
Tjonge jonge wat was het een feest afgelopen vrijdag!
Jullie hebben misschien wel gehoord via de kinderen dat meester Thijs en meneer
Mitch en meneer Koen doealsof Sint en Pieten waren..... een gek verhaal nee hoor! In
de aanloop naar het Sinterklaasfeest hebben de kinderen post ontvangen van
Sinterklaas en heeft Sinterklaas gebeld met juf Rita. Sinterklaas was wat verkouden en
kon niet langskomen op de Petraschool in verband met de coronaregels.
Sinterklaas heeft aan juf Rita gevraagd om een doealsof Sint te zoeken. Wij als juffen
en meesters mochten onze wens doorgeven of we dit wilde ja of nee. Meester Thijs
wilde heel graag Sinterklaas zijn en meneer Koen en meneer Mitch wilde hem wel
helpen als Pieten. Nou zogezegd zo gedaan en op vrijdag 4 december kwamen ze
dus een bezoekje brengen aan de Petraschool.
Gek? Nee het was juist heel vertrouwd voor alle kinderen!
We hadden een gezamenlijke opening met de onderbouwgroepen. We hebben
gedanst voor de Sint en de Pieten hebben kunstjes voor ons gedaan, echte
gympieten!
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In de speelzaal mochten we met de klas nog op bezoek en las Sinterklaas uit het
grote boek voor. Ook kregen we nog een cadeautje. Wat hebben de kinderen
genoten!
In de midden- en bovenbouw zag het programma er iets anders uit. Midden november
zijn Appie en Petra op bezoek gekomen in de groepen F t/m L om de kinderen te
vertellen over het lootjes trekken.
Diezelfde dag nog hebben de kinderen hun favoriete kleur, dier, hobby en eten op
een lootje geschreven, samen met een wens voor een klein cadeautje. De lootjes zijn
getrokken en de kinderen konden aan de slag! In de meeste klassen deden de juffen
en meesters ook mee.
Wat was het spannend! Een paar dagen voor het grote Sinterklaasfeest zijn alle
surprises verzameld en in de klassen tentoongesteld. Een grote Unicorn, een Netflix
scherm, sportvelden en Roblox poppen, noem maar op. Alles werd geknutseld en het
zag er allemaal fantastisch uit.
Op vrijdag 4 december werden de surprises in iedere klas geopend. Sommige groepen
speelden spelletjes tussendoor, zoals bingo of pim pam pet, andere klassen keken
stukjes film of deden een dobbelspel. Aan het einde van de ochtend kwamen de
doealsof Sint en Pieten nog even langs in alle groepen om de klassencadeaus af te
geven. In de middag was er tijd voor circuit, spelletjes en films en hebben we de dag
fijn af kunnen sluiten.
Namens alle juffen en meesters willen we ook de ouders bedanken voor het
meedenken en knutselen aan de prachtige surprises. Het was een geslaagde dag!
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KERST:
Normaal gesproken hebben we op onze school een gezellig kerstdiner. Maar omdat
we nu te maken hebben met Corona maatregelen, zullen we het dit jaar iets anders
moeten doen.
We hebben ervoor gekozen om dit jaar een kerstlunch te doen in de klassen. We
beperken zo de reisbewegingen en zorgen er ook voor dat er geen ouders moeten
wachten op het plein.
Dit jaar is kerst ook anders dan andere jaren. In plaats van een kerstdiner hebben de
kinderen een kerstlunch op.
Hoe ziet de kerstlunch eruit:







donderdag 17 december tussen de middag.
de kinderen nemen zelf beker, bord, bestek mee naar school.
school zorgt voor drinken.
kinderen zorgen voor iets lekkers te eten. Dit moet verpakt zijn. Er mag dus helaas
niks zelf gemaakt worden. De kinderen nemen dit donderdagochtend 17
december pas mee naar school.
om ervoor te zorgen dat niet alle kinderen hetzelfde meenemen, hebben wij ervoor
gekozen om (samen met uw kind) te kijken naar wat u mee kunt geven. Mocht dit
niet lukken, neem dan even contact op met de eigen leerkracht.
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GEZONDE SCHOOL WIST U DATJES:
Wist u dat...







Meester Mitch (stagiaire gym) een super gave Sportmiddag had georganiseerd
voor alle bovenbouw leerlingen.
De vader van Aysenaz heerlijk vers fruit had geregeld voor alle kinderen van de
Petraschool. Namens alle juffen, meesters en kinderen, super bedankt!!
De groep van Juf Hanke tijdens de kooklessen allemaal gezonde en lekkere
varianten maakt van (minder gezonde) Fast Food gerechten.
Meester Koen (stagiaire gym) het tijdens de gymlessen heel vaak heeft over
gezonde leefgewoontes zoals voeding, beweging en slaap.
Wij zien dat de kinderen elke dag super gezonde en lekkere tussendoortjes &
lunchpakketjes meenemen naar school.
De kinderen van de Petraschool steeds minder zitten en steeds vaker in beweging
zijn tijdens het leren.
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NIEUWS VAN BIOSCOOP EN ACTIVITEITENCENTRUM LAB-1:
Wij van Bioscoop en activiteitencentrum LAB-1 zouden de kinderen van jullie school
graag een kortingsbon aan willen bieden. Met deze bon is een bioscoopkaartje voor
de kinderen slechts €6,- en krijgen de kinderen gratis popcorn.
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OPROEP VAN COMBINATIE JEUGDZORG VOOR PLEEGGEZINNGEN:
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