Nieuwsbrief 26 maart 2021
SBO Petraschool
Vanuit de directie:
Allereerst wil ik iedereen een dik compliment maken over de
afgelopen periode!
Doordat we ons allemaal zo goed aan de Corona
maatregelen houden, zijn bijna alle groepen, iedere dag
weer naar school kunnen komen. Echt super fijn!
Ik mag meteen een tweede compliment maken aan de
ouders, de leerlingen en de leerkrachten.
De Cito resultaten vallen ook erg mee.
Tijdens de Corona periode is er door iedereen hard gewerkt
en hebben we ook veel andere zaken geleerd.
Het viel allemaal niet mee, maar de resultaten mogen er, in
de meeste gevallen zijn.
Daar mogen we super trots op zijn!
Nog een weekje en dan mogen we even van het
paasweekend gaan genieten.

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

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl
Belangrijke data
1-4-2021
Paasviering
2-4-2021
Goede Vrijdag
Studiedag
Leerlingen vrij
4-4-2021
1e Paasdag
5-4-2021
2e Paasdag
20-4-2021
en

PASEN:

21-4-2021

We vieren Pasen in de eigen groep op donderdag. Op
goede vrijdag zijn de leerlingen vrij. De juffen en meesters
hebben dan een studiedag en gaan we ons bezig houden
met de toekomstplannen.

IEP eindtoets groep 8

Bij deze wens ik u namens het team alvast hele fijne
paasdagen toe!

27-4-2021
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23-4-2021
Koningsspelen

Koningsdag leerlingen vrij
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PERSONEEL:
Groep D:
Juf Lotte is vanwege zwangerschapsklachten thuis en komt pas weer na haar
zwangerschapsverlof terug.
Groep G en I:
Juf Karin is voorlopig thuis.
We hebben een goede oplossing gevonden voor de vervangingen in deze groepen.
Juf Yesim werkt de komende periode tot 12.00 uur.
Juf Els pakt al weer wat online werkzaamheden op.
Voor de gedeeltelijke vervanging van juf Yesim en juf Els zoeken we nog naar
oplossingen.
Bij deze wens ik iedereen veel sterkte en beterschap toe!
TOETSEN:
De Cito toets afname zit er weer op. Deze gegevens gaan we nu bestuderen. We
bekijken waar de komende periode, de aandachtspunten moeten gaan liggen.
RAPPORTEN/OPP GESPREKKEN:
Helaas moesten de gesprekken online of telefonisch plaatsvinden. Hopelijk kan het
volgende gesprek weer op school plaatsvinden.
LENTEKRIEBELS:
De afgelopen weken hadden we het thema lentekriebels op school. Iedere groep heeft
daar een eigen invulling aangegeven.
In de bovenbouw hebben we vooral aandacht gegeven aan het gebruik van de social
media. Het gebruik van social media biedt een heleboel mogelijkheden, maar er dreigen
ook gevaren in. Je haalt gemakkelijk de wereld online naar binnen. Daarin gebeuren
helaas niet alleen aardige zaken, maar er komen ook allerlei filmpjes, bedreigingen en
scheldwoorden voorbij.
Deze zijn helaas niet geschikt voor kinderen.
Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Controleer met regelmaat de telefoon en
bekijk in welke whatsapp groepen uw kind allemaal zit.
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Wij komen er steeds meer achter dat er ook personen in whatsapp groepen zitten, die
kinderen niet persoonlijk kennen. Ze halen die contacten dan bijvoorbeeld via de app
TikTok op.
Daar wordt dan ook gevraagd filmpjes of foto’s door te sturen van zichzelf. Van de week
kwam nog een voorbeeld voorbij via de media. Ook loverboys zoeken steeds meer via
de social media jongens en meisjes op.
Ons advies:
Laat de telefoon ’s-avonds niet mee naar de slaapkamer nemen. We merken dat
kinderen nog tot laat op hun telefoon chatten. Ze komen op deze manier ook niet aan
hun nachtrust toe.
Mocht je ongewenste filmpjes of berichten ontvangen van personen die uw kind niet
kent, doe dan aangifte bij de politie. Neem het echt serieus. Het gebruik van social
media is echt zo onschuldig niet en kan voor veel onrust zorgen bij uw kind.
NIEUWBOUW PETRASCHOOL EN DE VIJFKAMP:
Een paar weken geleden stond er ineens een artikel in de krant over deze
nieuwbouwplannen. Natuurlijk waren we daarover in overleg, maar ineens leek het in een
stroomversnelling te gaan.
Mogelijk gaan de Gemeente over tot deze nieuwbouw medio voorjaar 2022. Mocht dit
zo zijn dan kunnen we ergens rond augustus 2023 in het nieuwe gebouw.
Het gaat dan gespecialiseerd Kindcentrum Noord worden, waarin de Petraschool en de
Vijfkamp onder 1 dak komen te zitten en bekijken waar we samen kunnen werken.
De nieuwe locatie zal tussen de Petraschool en de Vijfkamp komen te liggen. We hopen
zelf in de buurt van de Venetiëstraat. Maar dat is nog niet zeker.
Bij nieuws houden we u op de hoogte.
Alvast een heel fijn paasweekend toegewenst.
Namens het team van de Petraschool.
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DE GEZONDE SCHOOL:
Wist u dat:
•

•
•
•
•

onze leerlingen na een lange Lock down weer super gezond zijn begonnen op
school. We zien, zoals afgesproken, weer gezonde lunchpakketjes, gezonde
tussendoortjes en drinkbekers met melk of water. Gelukkig houden alle ouders goed
rekening met het milieu en hebben de leerlingen geen pakjes drinken mee naar
school. Top!!
wij het leuk vinden als onze leerlingen hun eigen skeelers, rolschaatsen of stepje
(geen skatebord!) mee naar school nemen om tijdens de pauze mee te spelen. Het
dragen van een helm is daarbij wel verplicht.
wij de gymlessen vaak beginnen met een korte intensieve Workout. Hierdoor
worden onze spieren warm, voorkomen we blessures en worden we natuurlijk super
fit!
onze leerlingen, in plaats van zittend, de lesstof steeds vaker bewegend aan het
leren zijn. Onze groepsleerkrachten zijn zichzelf al heel het schooljaar aan het
specialiseren in Bewegend Leren.
wij weer voor 3 jaar een vignet hebben gekregen en ons gezonde school mogen
noemen op het gebied van bewegen en sport.
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NIEUWS VAN HET CULTUURSTATION:
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