Nieuwsbrief maart 2019

SBO Petraschool
Vanuit de directie:

Contactgegevens
Adres: Faunuslaan 19,
5631 KN, Eindhoven

Dinsdag 26 februari jl. kwam de inspectie voor een
verificatieonderzoek.

Tel.

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl

Ze hebben al een aantal gesprekken op SKPO niveau gevoerd
en kwamen nu verifiëren of men dit ook op de verschillende
scholen terug zag.

Belangrijke data

De inspectie kwam kijken naar :

Carnavalsvakantie t/m

OP 1

: Aanbod

8-3-2019

OP 2 SN

: Zicht op ontwikkeling en begeleiding.

Aanmeldweek V.O.

KA 3

: Verantwoording en Dialoog.

11-3-2019

Verder keken ze naar de speerpunten op SKPO niveau :
* Maatschappelijke opdracht en internationalisering.
* Passend onderwijs.

4-3-2019

Dag van het verkeer
27-03-2019
staking→ leerlingen vrij

Deze twee items werden niet beoordeeld, maar hier zijn we het
gesprek over aan gegaan.

15-3-2019

We hebben drie maal een goed gescoord.

Grote Rekendag

Dus een dik compliment !👍

3-4-2019

Nieuwsbrief maart 2019

Pagina 1 van 4

Een toost op het inspectiebezoek
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Nog meer belangrijk nieuws:
Vandaag hebben we afscheid genomen van men. Justin Willemsen.
Op maandag 11 maart a.s. gaat juf. Kimberly Salman weer starten, haar verlof zit er alweer op!

Gezonde School :
Wist u dat:
•
•
•

•
•
•
•

We de laatste tijd heel veel leuke, creatieve en vooral gezonde traktaties voorbij hebben
zien komen.
Volkorenbrood veel gezonder is dan witbrood
Kinderen die gezond eten & drinken en veel sporten, heel erg sterk en fit worden en zo hun
ouders/verzorgers goed kunnen helpen om bijvoorbeeld de boodschappentassen te
dragen.
We al heel veel ballen hebben gekregen om mee te voetballen in de pauze. Aaron en Dylan
super bedankt!!
Er heel veel midden- en bovenbouwleerlingen mee gaan doen met de naschoolse
voetballessen (Steven Bergwijn voetbalschool) op maandagmiddag.
Er heel veel midden- en bovenbouwleerlingen mee gaan doen met de naschoolse
muzieklessen (schoolband) op maandagmiddag.
Er heel veel onderbouwleerlingen mee gaan doen met de naschoolse knutsellessen op
dinsdagmiddag.
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Nieuws uit groep C:
Tutorlezen:
Op maandag 18 februari is er gestart met tutorlezen in groep C. De kinderen uit deze groepen
worden twee keer per week begeleidt door kinderen uit de bovenbouw. Voor groep C is het fijn
om extra leeskilometers te kunnen maken! Voor de tutoren is het een mooie gelegenheid om op
een positieve en serieuze manier het voorbeeld te geven!
De leesaanpak die de tutoren gebruiken is de aanpak van het VOOR-KOOR-DOOR lezen. De
tutor leest de bladzijde eerst VOOR, daarna lezen ze de bladzijde een paar keer gezamenlijk
hardop in een KOOR. Tot slot vraagt de tutor een kind DOOR te lezen, door te laten horen hoe
goed het de bladzijde al zelf kan lezen.

De foto’s geven u een indruk van het eerste tutorleesmoment
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