Nieuwsbrief 23 december 2021
SBO Petraschool

Vanuit de directie:
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij de allerlaatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar! Nog
een paar dagen en dan begint de Kerstvakantie!
Net als iedereen werden wij ook overvallen door het
nieuws dat de school dicht moest deze week voor de
vakantie. Wat een vraag om flexibel te denken wederom:
voor uw kind, voor u en voor ons als team.
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Adres: Faunuslaan 19,
5631 KN, Eindhoven
Tel.

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl

Belangrijke data:
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En wat fijn dat we dan ondervinden dat we dat samen met
de kinderen, met u en met ons team weer voor elkaar
hebben gekregen. Het vraagt nogal wat van ieders
flexibiliteit in deze onzekere tijd.

t/m

In de afgelopen twee weken hebben we de school weer
omgetoverd tot een mooie sfeervolle omgeving die
helemaal in het licht van Kerst stond.

9-1-2022

9-1-2022
Kerstvakantie

Mail van school!
17-1-2022

In de verschillende groepen is er aandacht geweest voor
het Kerstverhaal, zijn er veel creatieve activiteiten geweest
en hebben de leerlingen liedjes gezongen. Vrijdag 17
december hebben de kinderen het jaar afgesloten in hun
eigen groep met hun eigen ontbijtje! Wat een sfeervolle
bijeenkomst was dat weer voor de leerlingen.

Adviesgesprekken groep K
20-1-2022
Adviesgesprekken groep L
24-1-2022

Van ons uit hartelijk dank voor de manier waarop u heeft
gezorgd voor een feestelijk ontbijt voor uw eigen kind. Uw
kind kreeg een feestelijke Kersttas mee naar huis en deze
tas werd gevuld met allerlei lekkernijen.

t/m

Voor sommige groepen was dat meteen ook een lekkere
lunch. Alle lunchdoosjes zijn weer met uw kind mee naar
huis gegaan zodat u hebt kunnen zien wat er allemaal
opgegaan is.

26-1-2022

4-2-2022
Toetsweken

Start Nationale Voorleesdagen
11-2-2022
Studiedag alle leerlingen vrij
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We hebben genoten op school van alle gezichten van de leerlingen, de leuke
activiteiten en de sfeervolle dag in de groep!
Geniet de komende twee weken met uw kinderen samen van de dingen die we nog
wel kunnen doen. Uiteraard wensen we u, via deze weg, ook een sfeervol Kerstfeest toe!
Een knallend uiteinde en een sprankelend begin van 2022!

Personeel:
We verwelkomen na de vakantie juf Veronique. Hierover later wat meer vanuit ons IB
team. Dinsdag, woensdag en donderdag is ze werkzaam als IB. Vrijdag neemt ze de
taken van juf Bibi (groep H) over.
Juf Simone en juf Anneriek zijn nog steeds bezig in hun re-integratie traject. Juf Simone
probeert hele ochtenden weer in de groep te zijn samen met meneer Frans. Juf
Anneriek geeft de rekenlessen in groep D op haar dagen en werkt daarnaast
ondersteunend.
Juf Bibi hebben we gedag gezegd en bedankt voor haar inzet in de verschillende
groepen. Wie weet zien we haar nog eens terug. Haar werkdag wordt dan
overgenomen door juf Veronique.
Juf Nina zal in groep D naast juf Marleen blijven werken op de donderdag en vrijdag en
ook meneer Frans zal in groep E blijven ondersteunen naast juf Simone.
Juf Tineke laat ons nog even in spanning afwachten en loopt nog met een mooie ronde
buik in afwachting van haar nieuwe kleine gezinslid.
Voor groep H is dan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag juf Elly op school.
Op vrijdag komt dan juf Veronique in de plaats van juf Bibi.
Leerlingen:
In de afgelopen periode zijn er ook weer een paar nieuwe leerlingen op onze school
komen kijken en sommigen inmiddels gestart. We heten ze van harte welkom en hopen
dat ze een fijne tijd zullen hebben op onze school.
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Na de Kerstvakantie:
We hebben allemaal gehoord tijdens de persconferentie dat er op 3 januari 2022 meer
duidelijkheid gaat komen over de vervolgstappen voor het onderwijs.
De afgelopen week hebben we vooral gebruikt om te zorgen dat we onderwijs kunnen
verzorgen. Daarin maakt het niet uit of we op school mogen zijn of dat we nog wat
langer dicht moeten blijven.
In de week van 3 januari zullen we u daar via mail en/of app verdere informatie over
sturen. Dus houd uw mail en app goed in de gaten!
Een nieuwe IB’er op school:
Zoals we al eerder lieten weten waren we op zoek naar een nieuwe intern begeleider
voor de middenbouw.
Na een lange en zorgvuldige zoektocht hebben we een nieuwe collega kunnen vinden
en mogen benoemen: Veronique Janssen.
Zij zal na de kerstvakantie starten en de leerlingen van groep F, G H en I gaan
overnemen.
Dat zal betekenen dat de vaste gezichten van groep F en G, juf Sigrid, en Groep H en I
in het afgelopen half jaar, juf Fleur, hun eigen taken weer oppakken als voorheen.
Uiteraard zullen we zorgen dat de leerlingen, groepen en betrokken collega's
ondersteuning krijgen zoals u van ons gewend bent.
We zullen zorgen voor een zorgvuldige overdracht.
We hopen dat u haar net zo makkelijk en snel kunt vinden als u ons vindt!
Veronique zal dat toejuichen en met u en uw kind de best passende zorg trachten te
arrangeren. Wij zullen haar daarbij zo goed mogelijk ondersteunen in de eerste periode.
Mocht u vragen hebben... u weet ons te vinden!
Het IB team
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