Nieuwsbrief 10 december 2021
SBO Petraschool

Vanuit de directie:
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Contactgegevens
Adres: Faunuslaan 19,

Hierbij de één na laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar.
Vlak voor de kerstvakantie krijgt u de laatste nieuwsbrief
van 2021.

Tel.

Het was een drukke periode met Sinterklaas en wederom
alle Coronaperikelen.

Belangrijke data

We hebben uw de laatste periode veel lastig moeten
vallen met allerlei mails en appjes over alle aanpassingen
rondom Corona. Samen kunnen we op deze manier
proberen het gezond en het onderwijs zoveel mogelijk
draaiende te houden.
Het lukt ons aardig. In de bovenbouw hadden we een
aantal besmettingen in de groepen 7 en 8 en in de
onderbouw. Groep 7 heeft een week online gewerkt en
groep 8 heeft 2 dagen thuisgewerkt. Gelukkig nemen hier
de besmettingen weer af. In de kleutergroep hebben een
aantal leerlingen de waterpokken (of gehad). Dus ook
graag alert blijven op deze klachten.
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School om 13.00 uit
27-12-2021
t/m
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kerstvakantie
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Bij deze willen we u enorm bedanken voor uw begrip en
het meedenken in deze Coronatijd.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Petraschool.

Nieuwsbrief 10 december 2021

Pagina 1 van 4

Sinterklaas:
De Sinterklaasviering moest weer in aangepaste vorm. Meneer Thijs speelde voor
Sinterklaas, Brenda, Fenna en Koen speelden voor zwarte Pieten.
Het was een hele gezellige ochtend. De groepen 1 tot en met 5 kregen een cadeautje
van Sint en zijn Pieten. In de groepen 6 tot en met 8 hadden de kinderen een leuke
surprise voor elkaar gemaakt. Er waren echt supermooie surprises bij. Er was echt heel
hard aan gewerkt.
De Sint commissie had alle goed geregeld en de school leuk versierd.
Echt Super!
Hieronder nog een paar leuke foto's.
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Kerst:
Vrijdag 24 december vieren we in de ochtend Kerst in de eigen groep. Helaas moet dit
ook in aangepaste vorm. In de school staan de kerstbomen er alweer en hangt het vol
met kerstversieringen. U ontvangt deze week een kersttasje met een brief erin, daarin
staat wat de leerlingen 24 december mee naar school mogen brengen.
De school is dan om 13.00 uur uit en we mogen die avond al meteen gaan genieten
van kerstavond.
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Schoolverlaterstoetsen:
De schoolverlaters hebben hard gewerkt aan hun toetsen, maar nog niet alle toetsen
zijn afgenomen in verband met uitval door Corona.
We hopen dat deze week alles afgerond is en verwerkt kan gaan worden.
Meester Jeroen werkt woensdag 15 december en vrijdag 17 december thuis. Juf Karin
van der Pasch werkt dan in de groep op die dagen.
Gespecialiseerd KIndcentrum Noord:
We zijn weer een klein stapje verder. De bijeenkomsten van de werkgroepen zijn helaas
niet door gegaan, vanwege de brand op de Vijfkamp.
Gelukkig hebben zij een nieuwe locatie gevonden op de Torenbergstraat, vlak in de
buurt van de oude school.
De afgelopen periode hebben we als stuurgroep rond de tafel gezeten om na te
denken welke en hoe groot we de ruimtes willen hebben, in het nieuwe gebouw.
Dit zal 22 december door de Bestuurders met de Gemeente worden besproken.
Dan gaat er een opdracht naar een architect om een schetsontwerp te maken.
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