Nieuwsbrief 28 april 2021
SBO Petraschool
Vanuit de directie:
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij de laatste brief voor de meivakantie. Even rust na een
drukke periode.
De kinderen hebben hard gewerkt en we hebben de
toetsuitslagen ingevoerd. We zijn niet ontevreden over de
resultaten en gaan na de meivakantie weer hard aan het
werk.
Ook gaan we bekijken hoe we extra ondersteuning in
kunnen gaan zetten, om de eventuele opgelopen
achterstanden in te lopen.
De schoolverlaters hebben ook hun IEP toets gemaakt en
hier serieus aan gewerkt. Na de meivakantie krijgen zij de
uitslag. Morgen gaan de schoolverlaters een dag op
schoolkamp, als alternatief voor het afgelaste tweedaagse
schoolkamp. De leerlingen van de groepen 8 zijn vrijdag de
hele dag vrij en beginnen dan al aan hun meivakantie.
Bij deze wil ik u allen een hele fijne meivakantie toewensen,
namens het team van die Petraschool.

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

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl

Belangrijke data
29-4-2021
Groep K + L schoolkamp
30-4-2021
Groep K + L hele dag vrij
30-4-2021
School om 13.00 uit
3-5-201
t/m
14-5-2021
meivakantie
17-5-2021
Weer naar school
23-5-2021
1e Pinksterdag
24-5-2021
2e Pinksterdag
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Corona:
Bij deze wil ik u allen een dik compliment geven, hoe
we de afgelopen periode samen de schouders er onder hebben gezet, om de Corona
zoveel mogelijk buiten de school te houden.
Groep J heeft een aantal dagen in quarantaine gezeten i.v.m. besmettingen. Helaas is
ook een enkele klas thuis moeten blijven, bij ziekte van de leerkracht. Er is helaas geen
vervanging beschikbaar bij ziekte van de leerkracht.
We snappen dat dit heel vervelend voor u is, als u ’s-morgens een app en mail krijgt dat
uw kind niet naar school kan komen.Doordat we in cohorten moeten blijven werken,
kunnen we de kinderen ook niet verdelen over de verschillende groepen. We proberen
het zo goed mogelijk intern op te lossen, maar dat lukt helaas niet altijd.
Bedankt voor uw begrip!
Hopelijk hebben we snel de piek gehad en mogen we na de meivakantie weer wat
gaan versoepelen. We houden u op de hoogte.
Nieuwe kleutergroep A:
Na de meivakantie starten we met een nieuwe kleutergroep, groep A, vanwege de vele
aanmeldingen. De huidige kleutergroep is een groep 1-2, maar na de vakantie starten
we met een groep 1(A) en groep 2 (B). Een viertal leerlingen uit de huidige groep B
moeten dan de overstap maken naar groep A. Groep 3 (C)is verhuist naar het taallokaal
(lokaal naast de keuken) en groep A zit nu in het groep 3 lokaal.
Vandaag hebben alle leerlingen al een ochtend in hun nieuwe klas les een kennismaking
en les gehad.
Juf Marleen staat op maandag, dinsdag en woensdag voor groep A en juf Linda op
donderdag en vrijdag. Juf Linda is ook op maandag en woensdag extra op school om in
de groepen te ondersteunen.
Groep D:
Juf Lotte gaat vervroegd met zwangerschapsverlof, vanwege haar klachten en de
Coronamaatregelen met betrekking tot zwangeren.
Juf Anneriek staat nu tot aan de grote vakantie op maandag, donderdag en vrijdag voor
de groep. Op dinsdag en woensdag staat juf Amy voor de groep.
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Groep E:
Juf Anneriek gaat op de maandagen in groep D lesgeven. Juf Amy staat nu op de
maandagen in groep E en de andere dagen juf Simone.
Groep G en groep I, Juf Karin:
Tijdens de afwezigheid van juf Karin heeft juf Manon (groep G) de groep fulltime
overgenomen. Na de meivakantie gaat juf Karin weer op maandag- en dinsdagochtend
in groep G opstarten. Juf Manon blijft deze dagen ook in groep G en kan dan extra
ondersteunen.
Op donderdagochtend gaat juf Karin ook weer lesgeven in groep I. Dan is er ook extra
ondersteuning in de klas.
Juf Yesim:
Zij ondersteunt in de onderbouwgroepen, maar zij gaat vanwege gezondheidsklachten,
na de meivakantie, 3 ochtenden van 8.45 uur tot 11.45 uur werken. Haar werkdagen zijn
dan maandag, woensdag en vrijdag.
We hebben een vacature voor een onderwijsassistent uitgezet.
Juf Els:
Vanwege gezondheidsklachten kan juf Els momenteel haar taken op school niet
uitvoeren. Zij is nu langzaam aan het opstarten op de dinsdagen.
Juf Marleen:
Juf marleen is weer terug van haar zwangerschapsverlof en is de trotse moeder
geworden van een zoon.
Bij deze wens ik iedereen veel sterkte en werkplezier toe!
Volgend schooljaar:
We hebben enorm veel aanmeldingen, ook al voor volgend schooljaar. We zijn al volop
bezig met de indeling van de groepen en de bespreking wie, welke groep gaat draaien.
Nog een puzzel, maar we komen er zeker uit.
Gespecialiseerd Kindcentrum Noord (nieuwbouw Vijfkamp en Petraschool):
We zijn druk in overleg met elkaar hoe we de toekomst vorm willen gaan geven in een
nieuw gebouw. we hebben een projectplan geschreven en gaan dit bespreken met alle
MR leden van de 4 SBO scholen.
We willen gaan werken met een klankbordgroep MR, met ouders en leerkrachten van die
vier scholen. Op deze manier willen we alle partijen mee laten denken in dit proces.
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NIEUWS VANUIT DE MR:
Gezocht!!! 2 ouderleden voor de MR
Wij zijn op zoek naar:
 een ouder die kan en wil meedenken op beleidsniveau van de school
 een ouder die hart heeft voor het belang van alle kinderen op onze school
Wij vergaderen 6 à 7 keer per jaar. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. de begroting,
het vakantierooster en onze missie en visie.
U herkent zich in de volgende eigenschappen:
 positief kritsch
 betrouwbaar
 gericht op samenwerking
 visie op het onderwijs
 goede ideeën
 plezier hebben in meedenken
Interesse?
Aarzel dan niet en neem contact op met Karin Peters. Zij is de voorzitter van onze MR. U
kan haar mailen met het volgende mailadres: k.peters@skpo.nl.
Reageren kan tot 17 mei!
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