Nieuwsbrief 1 februari 2019

SBO Petraschool
Vanuit de directie:
We zijn goed gestart na de vakantie en de toets weken
zitten er weer op.
De leerkrachten zijn deze week drukdoende om alle
gegevens uit te werken en te verwerken in het
ontwikkelingsperspectief (OPP) en de rapporten.

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

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl

Belangrijke data

Maandag 4 februari , tijdens de studiedag hebben de
leerkrachten, hier ook nog overleg over. We starten in de
ochtend met het missie/visietraject en daarna start het
overleg over de rapporten en de OPP’s.

4-1-2019

De leerlingen zijn 4 februari vrij.

OPP wordt meegegeven

In deze nieuwsbrief staan verder, een aantal praktische
zaken, die belangrijk zijn, om te lezen.

13-2-2019

WMK vragenlijst voor ouders:
Dringend verzoek : graag invullen !!!!
Onze ICT - er heeft vorige week een vragenlijst per mail
naar u opgestuurd. Per ongeluk is de toelichting en een
uitleg niet mee gestuurd met de mail.
Ik zal hem vragen om deze mail as maandag 4 februari
nogmaals toe te sturen!
Het is belangrijk dat u de vragenlijst invult. Uw zoon of
dochter hebben ook een vragenlijst ingevuld. De
leerkrachten vullen momenteel ook de vragenlijst in.
Deze gegevens gebruiken wij voor het nieuwe schoolplan
en de verbeterpunten nemen we op in een vier jaren plan.

Studiedag personeel
8-2-2019

OPP gesprekken met
ouders
14-2-2019
Kind rapport wordt
meegegeven
1-3-2019
Carnavals viering
Leerlingen om 13.00 uur
vrij
4-3-2019
Carnavalsvakantie t/m
vrijdag 8 maart 2019

Uw mening is dus van belang !
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Toelichting bij de vragenlijst :
Wij willen graag weten hoe tevreden u bent over de school. Daarom vragen wij u,
volgende week de vragenlijst in te vullen. Dat zal ongeveer 15 minuten aan tijd vragen.
De vragenlijst is een standaard vragenlijst die ook zorgt voor een vergelijking met
scholen die ook deze lijst gebruiken.
De vragen zijn afgeleid van de toezichthouders van de Inspectie van het onderwijs.

U kunt de vragenlijst per mail invullen- het is een tevredenheidsonderzoek.
Bent u tevreden over onze school ?
Wat gaat er goed ?
Wat kan er beter ?
U kunt steeds een score geven van 1 (onvoldoende) tot 4 (goed).
1= onvoldoende
2= zwak
3= voldoende
4= goed
Kunt u een vraag niet beantwoorden, kies dan voor “ weet ik niet “ of n.v.t. Dat heeft
verder geen consequenties .
Bent u klaar ?
Klik dan op AFRONDEN.
De scores worgden anoniem verwerkt in een schoolrapport . U krijgt daar ook de
uitslagen van.
Heeft u meerder kinderen op onze school, scoor de vragenlijst dan voor een kind naar
keuze.
In de regel is het slim om dit voor het oudste kind te doen.
Denk niet ik ben tevreden dus het is niet nodig om dit in te vullen. Ook als u tevreden
bent, vinden we uw mening belangrijk.
Hartelijk dank voor het invullen.
Team Petraschool.
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Oproep voor het praktisch verkeersexamen woensdag 10 april.
We hebben die ochtend 4- 6 ouders nodig die de gehele ochtend kunnen helpen
tijdens het praktisch verkeersexamen. Bijvoorbeeld als post langs de weg om te
controleren.
U kunt u opgeven bij juf Cindy Koenraads. Zij regelt het praktisch Verkeersexamen.
Haar mailadres : c. koenraads@skpo.nl
Alvast bedankt namens de verkeerscommissie.

Schoolverlatersgesprekken.
De schoolverlatersgesprekken hebben plaatsgevonden in de week van 14 januari.
De leerlingen hebben allemaal hun schooladvies gekregen.
Het is belangrijk voor de ouders en leerlingen, dat zij zich aanmelden in de week van
4 tot en met 8 februari. Iedere school heeft zijn eigen dagen/tijden. De ouders hebben
een brief tijdens het gesprek meegekregen met de dagen en tijden voor de
aanmelding.
Je kunt ook altijd nog kijken op de website van de middelbare school.
Meenemen bij de aanmelding : blauwe aanmeldformulier en een legitimatiebewijs van
uw zoon/dochter.
Veel succes met de aanmelding !

Bovenbouwdisco:
Deze zal gehouden worden op 22 maart van 19.00-20.30 uur.
Deze discoavond is voor de groepen J tot en met M.
U ontvangt binnenkort hier meer informatie over.
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Chromebook (laptop):
Groep G en H werken sinds kort met Chromebooks. Het gaat om een proef. Na twee
maanden zullen we bekijken of deze daadwerkelijk binnen onze school een
meerwaarde hebben voor onze leerlingen.
De leerlingen kunnen veel leerstof op de Chromebooks verwerken. Denk bijvoorbeeld
aan rekenen, spelling, woordenschat en taal. Maar ook de wereldoriëntatievakken
komen aan bod, zoals aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. De lessoftware past zich
aan de individuele leerling aan. Zo werkt elke leerling uiteindelijk op zijn eigen niveau.
De Chromebooks zijn nu een extra hulpmiddel in de klas. De leerlingen krijgen naast
hun dagelijkse lessen in hun werkboeken en schriften extra uitdaging middels
Chromebooks.
We zijn nu twee weken bezig en de kinderen zijn er tot nu toe erg enthousiast over.

Nieuws uit de ouderraad:
De ouderraad is de activiteitencommissie van de school en helpt mee bij het realiseren
van allerlei activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan sinterklaas, kerst, carnaval, sportdagen
en culturele uitjes. Deze activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage
die we elk jaar aan u vragen.
Daarnaast is de ouderraad de lijn tussen de school en u en kan daarmee een
klankbord zijn voor u als ouder.
De ouderraad bestaat uit 5 ouders en 1 leerkracht. Er is ruimte voor 2 of 3 extra leden.
Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste ouders die zich bij ons willen aansluiten.
Wij komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.
Lijkt het je leuk om wat meer actief betrokken te zijn bij de schoolactiviteiten van je
kind? Kom dan bij de ouderraad!
Aanmelden kan via de mail: Ouderraad-Petraschool@skpo.nl of rechtstreeks bij juf
Saskia Hermans of bij 1 van de ouderraad leden.
Hartelijke groet en hopelijk tot ziens!
Eveline Perquin, Wilma den Brabander, Mieke Tuinier, Joke Amesz, Ronald van Uden en
Saskia Hermans.
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Naschoolse Muziek- en Beeldende(knutsel)lessen op de
maandag en dinsdagmiddag op de Petraschool.
Sinds dit schooljaar zijn we gestart met naschoolse muziek- en knutsellessen. Tussen de
zomer- en de kerstvakantie hadden we voldoende inschrijvingen om de lessen door te
kunnen laten gaan. Helaas waren er voor de periode tussen de kerst- en de
carnavalsvakantie te weinig inschrijvingen, dus konden deze lessen helaas niet door
gaan. Graag willen we na de carnavalsvakantie een doorstart gaan maken met deze
super leuke lessen, dus daarom hier wat extra informatie voor deze komende periode:
Wat doen de kinderen tijdens de naschoolse muziek- en beeldend lessen?
•

Onder deskundige begeleiding van docenten van het CKE (Centrum Kunsten
Eindhoven) gaan de midden- en bovenbouwleerlingen de komende periode
muziek leren maken in een echte band.
De kinderen uit de onderbouw krijgen beeldend lessen waarbij ze creatief aan de
slag gaan met allerlei verschillende soorten knutselmaterialen.

Wanneer zijn de lessen?
•
•

Elke maandag muzieklessen voor onze midden- en bovenbouwleerlingen in de
bibliotheek van de Petraschool.
Elke dinsdag beeldende lessen (knutsellessen) voor onze onderbouwleerlingen in
het handvaardigheid lokaal van de Petraschool.

Hoe laat beginnen de lessen?
•

Op beide dagen beginnen de lessen meteen na schooltijd (14:45-16:00)
De kinderen moeten dus om 16:00 worden opgehaald.

Wat kosten de lessen?
•

•

32 euro voor 8 lessen
Dit bedrag zal verdeeld over 2 maanden (2x16 euro) van uw rekening worden
afgeschreven.
Stel dat uw financiële situatie het niet toestaat om uw kind in te schrijven voor
deze activiteit, dan kunt u contact met ons opnemen om samen te kijken naar
een oplossing; financiën mogen nooit de rede zijn om niet mee te kunnen doen
met een naschoolse activiteit.

Hoe kan uw kind zich inschrijven voor de naschoolse muziek- en beeldend lessen?
•

Begin februari krijgt uw zoon/dochter een informatie flyer mee naar huis met
daarbij een inschrijfformulier voor Muziek, of Beeldend (knutselen). Mocht uw kind
mee willen doen dan levert u dit inschrijfformulier z.s.m. in bij meneer Thijs.
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Zwemles in Tongelreep:
Kan uw kind niet meekomen in de gewone zwemles? Jammer, want zwemmen hoort
tot de basisvaardigheden in ons land. Voor deze kinderen is er een oplossing:
Voor kinderen met een rugzakje/beperking biedt de Tongelreep zwemlessen aan
waarin ze worden opgeleid voor het erkende zwem-ABC. Deze lessen zijn speciaal voor
kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een vorm van autisme, concentratiestoornissen
of een licht verstandelijke beperking. Het kind moet wel ‘leerbaar’ zijn. Een officiële
indicatie is niet nodig.
De lessen worden gegeven door een bevoegd instructeur. Daarnaast zwemt er met
ieder kind een maatje mee: de ouder van het kind of, op aanvraag, een vrijwilliger van
Stichting MEE. Stichting MEE is een organisatie die er is voor iedereen met een
beperking.
Voor beginners (bad 1 t/m 4) worden de lessen gegeven op zaterdag van 13:15 tot
14:45.
Op woensdag van 13:00 tot 14:00 voor bad 5, diploma A, B en C en van 13:30 tot 14:30
voor beginners (bad 1 t/m 4). Tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven. De
kosten zijn gelijk aan de gewone zwemlessen.
Wil je meer informatie over de lessen of het inschrijven?
•

Kijk op: https://eindhovensport.nl/tongelreep/zwemles-voor-kinderen-met-eenbeperking

•

Stuur een mail naar meezwemmen@gmail.com

•

bel (040) 238 11 39

Aanmelden kan alleen bij de kassa van de Tongelreep. Vermeldt dat het gaat om de
MEE-lessen en of u zelf meezwemt of liever een maatje de begeleiding laat doen.
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