Nieuwsbrief december 2018

SBO Petraschool
Vanuit de directie:

Contactgegevens
Adres: Faunuslaan 19,
5631 KN, Eindhoven

Personeel.
Juf Kimberly is 21 november bevallen van een gezonde
zoon, Bruce. We wensen Kimberly en haar gezin een
zonnige toekomst toe.
Ontwikkelingen in het onderwijs en de gevolgen voor de
Petraschool:
Er gaan steeds minder kinderen naar het SBO onderwijs toe.
Dit betekent dat de leerlingenaantallen in het SBO
Eindhoven ook gaan dalen.
Wij als Petraschool blijven redelijk stabiel qua leerlingen.
Maar door de daling van de leerlingen aantallen krijgen wij
volgende jaar 50.000 euro minder aan geld. In januari willen
we een nieuwe kleutergroep gaan opstarten, omdat we
kleuters aangemeld krijgen en de huidige kleutergroep zit
vol. Wij wilden een extra leerkracht hiervoor benoemen,
maar dat gaat niet omdat we minder geld krijgen. Dat
betekent dat we met het huidige personeel een oplossing
moeten zoeken, om het probleem op te lossen van de
extra kleutergroep. Dit zal ook iets betekenen voor de
groepen. We houden u op de hoogte van alle
ontwikkelingen.

Nog meer belangrijk nieuws:
Hierbij een nieuwsbrief met de allerlaatste nieuwtjes en een
vooruitblik op de Sinterklaas-en kerstweken.
De school is nu volop in Sinterklaassfeer en de klassen
surprises staan in de hal.

Tel.

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl

Belangrijke data
5-12-2018
Sinterklaasviering
6-12-2018
Studiedag personeel
Leerlingen vrij
7-12-2018
Studiedag personeel
Leerlingen vrij
20-12-2018
Kerstavond voor alle
leerlingen en ouders
17.30 – 18.30 uur
21-12-2018
School is om 13.00 uur uit
24-12-2018
Kerstvakantie t/m
4-1-2019
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Na de Sinterklaasviering zal de school weer in Kerstsfeer worden omgetoverd. Ik wil de
ouders, bij deze, ook enorm bedanken voor het versieren van de school en het regelen
van alle praktische zaken omtrent Sint en Kerst.
Verder zijn we erg trots op de prestaties van onze leerlingen. De schoolverlaters
hebben de toetsen goed gemaakt en in deze nieuwsbrief leest u ook welke sportieve
prestaties er geleverd worden. Een dik compliment voor iedereen 👍
Bij deze wens ik u een fijne Sinterklaasavond toe en veel succes met alle
voorbereidingen voor de kerst.
Namens het team van de Petraschool.

Agenda tot aan de Kerstvakantie:
Woensdag 5 december.
Sinterklaas viering (meer info staat in deze nieuwsbrief)
Donderdag 6 en vrijdag 7 december zijn de kinderen vrij.
Wij hebben, als personeel, dan 2 studiedagen en gaan het met elkaar hebben over de
visie en missie van de Petraschool.
Donderdag 20 december:
Kerstavond van 17.30 uur tot 18.30 uur. De leerlingen vieren dan kerst in de klas en de
ouders worden dan in de gelegenheid gesteld om een beeldje van hun kind te kopen
voor een goed doelactie. Dit alles onder het genot van een drankje.
Deze datum staat niet in de kalender ! Dus noteer het in de schoolkalender. !
Vrijdag 21 december: Laatste schooldag voor de Kerstvakantie. De leerlingen zijn dan
om 13.00 uur uit.

Sinterklaasviering:
Op woensdag 5 december zal Sinterklaas samen met zijn pieten een bezoek brengen
aan de Petraschool. De kinderen worden gewoon om 8.25 uur op school verwacht en
gaan met hun leerkracht naar hun eigen klas. Daarna zullen we met de hele school
samen komen in de gymzaal, waar we een feestelijke Sinterklaasviering zullen beleven.
In de onderbouwgroepen zal Sinterklaas later in de ochtend ook nog op bezoek
komen in hun klas. De midden- en bovenbouw zullen dan de surprises gaan uitpakken.
De school is om 12:15 uur uit. We wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest!
Vol verwachting klopt ons hart...
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Gezonde school ‘Wist u datjes’:
Wist u dat:
•
•

•
•
•
•
•

De kinderen van de midden- en bovenbouw vorige week een super gave
handboogschietles hebben gehad van een professionele handboogschieter.
Dat wij op school altijd heel gezond eten en drinken, maar tijdens feesten en
vieringen soms weleens een uitzonderingen maken. Zo krijgen de kinderen van
Sint & Piet tijdens het Sinterklaasfeest natuurlijk wel lekkere pepernoten en
schuimsnoepjes.
Juf Wil & Juf Carina weer elke week lekkere verse gezonde soep maken samen
met de leerlingen.
Alle kinderen super lekkere gerechten aan het koken zijn tijdens de kooklessen.
Juf Trudie & Juf Yesim bij alle groepen super leuke Smaaklessen geven. Hier leren
de kinderen van alles over voeding en verschillende smaken.
Alle kinderen tijdens de pauzes heel leuk aan het spelen zijn op het plein met
voetballen, waveboarden, klimmen, ballen, karren en nog veel meer.
We de afgelopen periode tijdens de gymlessen veel geoefend hebben met
Hockey, Freerunning, acrobaten gym, badminton, touwzwaaien, oefeningen in
de ringen en nog veel meer gave sporten.

Sponsoring
We hebben de afgelopen periode veel cadeau gekregen van een aantal grote
bedrijven:
AH Cassandraplein: Dit filiaal heeft ons de mandarijnen voor sinterklaas cadeau
gedaan.
Ikea: Heeft ons 2 speeltoestellen cadeau gedaan voor op de speelplaats.
Lande / Artifort: Dit bedrijf heeft bons twee mooie tweezitters cadeau gedaan. 1 1
1tweezitter voor in de hal en 1 voor in de koffiekamer. We zijn erg blij met deze
schenkingen.
Bij deze willen we deze bedrijven van harte bedanken voor hun gulheid!
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Talent op de Petraschool:
Dylan Heijne (leerling van groep K) is 14 oktober jl. Zuid Nederlands Kampioen judo -12
jaar geworden!
Dylan heeft 3 jaar op school judo gedaan bij juf Annemarie en zij heeft hem na 2 jaar
doorgestuurd naar reguliere judo, dit heeft hij een jaar gedaan bij Sport Inn, hij werd
toen club kampioen en is doorgestuurd naar de wedstrijd groepen bij Essink, hij traint
sinds november 2016 bij Essink en is toen begonnen met wedstrijd judo, hij wint
regelmatig wedstrijden en in oktober 2017 werd hij 3de op Zuid Nederlandse
kampioenschappen! Nog een paar wedstrijden gespeeld in 2018 waardoor hij zich
plaatste voor Zuid Nederlandse kampioenschappen, helaas 6 maanden geblesseerd
geweest maar vanaf september 2018 weer hard trainen(4x per week) de Zuid
Nederlandse kampioenschappen was het eerste toernooi voor Dylan, en hij won 4
wedstrijden met 4x een Ippon dus hij werd Zuid Nederlands kampioen in de -12 -30 in
2019 mag hij gaan strijden voor de Nederlandse kampioenschappen -15 jaar!
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Techniekmiddag
Op dinsdagmiddag 22 november heeft er een techniekmiddag
plaatsgevonden verzorgd door de studenten van 4 VMBO-T van het
Eckartcollege.
Deze samenwerking is al voor het derde jaar op rij een enorm succes! Dit
jaar hebben we de opdracht gegeven aan de studenten van het Eckart
om moeilijke natuurkundige begrippen om te zetten in voorbeelden waarbij
de leerlingen al handelend te maken kregen met deze begrippen. Het was
een zeer geslaagde middag waarbij zowel de studenten van het Eckart als
de leerlingen van de groepen 7 heel enthousiast waren.
Een van de hoogte punten was deze aardappelschieter
die werkt op luchtdruk!
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Wist je dat....
•
•
•
•

De leerlingenraad weer fanatiek gestart is onder leiding van juf Rita en juf Nicole
Ze weer nieuwe ideeën hebben aangedragen over het schoolreisje, het speelplein
en verbeteringen voor de Petraschool.
2 leerlingen het initiatief genomen hebben om een brief te schrijven over de
verkeerssituatie rondom de school tijdens het halen en brengen van de leerlingen.
De juffen en meesters heel enthousiast zijn over deze betrokken leerlingen!

•

Sponsoring .
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