Nieuwsbrief 29 januari 2021
SBO Petraschool
Vanuit de directie:
Beste ouder/ verzorgers,
Vandaag een korte nieuwsbrief. Hopelijk weten we
volgende week of de scholen na 8 februari weer opengaan.
We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Bij deze wil ik iedereen een dik compliment geven over het
online werken. Het loopt in de meeste groepen erg goed.
Top gedaan, want het kost allemaal een heleboel extra
energie!

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

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl
Belangrijke data
12-2-2021

Alvast een heel fijn weekend toegewenst.

School om 13.00 uit

Namens het team van de Petraschool.

15-2-2021

VRAGENLIJST:

t/m

U ontvangt deze week een vragenlijst per mail. Deze
vragenlijst hoeft maar door 1 ouder ingevuld te worden.
Heeft u meerdere kinderen op school zitten dan neemt u bij
het invullen van de vragenlijst het oudste kind in gedachten.
Het is een vragenlijst vanuit ons schoolbestuur SKPO. Deze
vragenlijst wordt naar alle ouders van de SKPO scholen
gestuurd.
SKPO wil van de uitkomsten van de vragenlijst een
koerskaart maken.

19-2-2021
Voorjaarsvakantie

U heeft in oktober eerder een vragenlijst van de Petraschool
gehad. Deze vragenlijst was voor het schoolplan van de
Petraschool.
We willen u vriendelijk verzoeken, deze vragenlijst voor
vrijdag 12 februari in te vullen.
Alvast heel erg bedankt.
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PERSONEEL:
Juf Kimberly mag weer volledig aan het werk. Vanaf maandag 25 januari is zij weer
fulltime gestart met het online lesgeven aan haar groep. Na de Lock down geeft zij de
lessen weer gewoon op school.
Juf Linda blijft tot het eind van de Lock down nog beschikbaar voor de noodopvang op
donderdag en vrijdag. Juf Linda heeft ook de Petraschool als thuisschool. Dit betekent
wanneer zij niet op vervangingen ingezet wordt, zij op de Petraschool aanwezig is.
Bij deze wil ik juf Linda bedanken voor haar inzet en juf Kimberly weer heel veel succes
toewensen!
Juf Lotte is in blijde verwachting. Haar zwangerschapsverlof gaat 13 juni in.
We wensen juf Lotte een voorspoedige zwangerschap toe.
CARNAVAL:
Mochten we dan weer open zijn, dan zal er carnaval in aangepaste vorm gevierd
worden. Er komt geen gezamenlijke carnavalsviering, maar er zal iets in de eigen groep
georganiseerd gaan worden.
De juf/ meester brengt u dan op de hoogte.
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