December 2016


Het schoolbestuur heeft onlangs besloten om basisschool de Zuidwester op 1 augustus
2017 op te heffen. De meeste kinderen van de Zuidwester komen naar de Petrusschool
omdat wij voldoende ruimte hebben en de meeste ouders een voorkeur voor onze school
hebben uitgesproken. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 blijven nog een jaartje in het
gebouw van de Zuidwester, omdat wij na de zomervakantie te weinig lokalen hebben
voor alle groepen.



Gisteravond was er een informatie-avond voor de ouders van de kinderen van de
Zuidwester, die dit schooljaar op onze school instromen. Michelle Veerman en
Willemijn Veerman zijn de nieuwe leerkrachten van deze instroomgroep. Ze zijn de
afgelopen weken bezig geweest om het lokaal op te ruimen en in te richten voor de start
na de kerstvakantie. Tijdens de informatie-avond gaven ze een enthousiaste
powerpointpresentatie en lieten ze weten er veel zin in te hebben.



Van het sinterklaasevenement hangen op meerdere plaatsen foto’s in
school, die u deze week kunt bestellen. Mario haalt ze vrijdag weer weg.
Op de schoolsite staan ook honderden foto’s, die voornamelijk in de
klassen zijn gemaakt. Een bezoekje is de moeite waard om nog eens de
sfeer te kunnen proeven en de prachtige surprises te kunnen bewonderen.
Als u op de schoolsite links bovenaan op ‘mijn school’ klikt ziet u de
digitale versies van o.a. de laatste nieuwsbrieven, de schoolgids en het
jaarverslag met tal van interessante gegevens.


Het schoolbestuur heeft in het
voorjaar van 2016 een extra
krediet beschikbaar gesteld voor
de herinrichting en verbetering
van de schoolpleinen met
nieuwe speelmaterialen. Een
speciale commissie, bestaande uit
enkele leerkrachten en ouders,
heeft in samenwerking met een
professionele adviseur een plan
opgesteld dat hopelijk spoedig
uitgevoerd gaat worden. Het ziet er allemaal veelbelovend uit en gisteravond kwam de
commissie bijeen om de laatste details te bespreken.



Dit jaar is de school weer in gezellige kerstsfeer gebracht door de leerkrachten en
enkele ouders. De bomen in de aula’s zijn mooi versierd en de aanleg van de grot
getuigt van groot vakmanschap. De
kerstbomen, de stalletjes, de vele
lichtjes en de kerstversiering zorgen
vooral in de donkere ochtenduren voor
veel sfeer in de lokalen, gangen en
aula’s. Bij de organisatie van het
Sinterklaas- en Kerstfeest zijn veel
ouders betrokken. We zijn blij met deze
enthousiaste groep medewerkers en
willen ze hierbij bedanken voor hun
hulp.



Het programma van de kerstvieringen ziet er dit jaar als volgt uit:
Dinsdag 20 december
17.30 uur :
18.15 uur :

Kerstprogramma groepen 1 + 2 in het nieuwe gymlokaal
Kerstprogramma groepen 7+ 8 in de aula
Kerstmaaltijd met soep, diverse soorten brood en ijs

Donderdag 22 december
17.30 uur :
18.15 uur :

Kerstprogramma groepen 3 + 4 in het nieuwe gymlokaal
Kerstprogramma groepen 5 + 6 in de aula
Kerstmaaltijd met soep, diverse soorten brood en ijs

De schooldeuren gaan om 17.15 uur open en de kinderen worden bij de
deur verwelkomd door de leerkrachten. Het is niet de bedoeling dat
ouders mee naar binnen gaan. Het is wel mogelijk om na afloop om
19.15 uur nog even de sfeer te proeven.
Op vrijdag 23 december hebben de kinderen ’s middags vrij.
 Agenda
-

20-12
22-12
12-01
13-01
16-01
23-01
21-01
26-01
03-02

CM.Schilder

Kerstviering gr. 1,2,7 en 8
Kerstviering gr. 3,4,5 en 6
MR-overleg
Bezoek DBC gr. 8ABC
Schoonmaakavond nieuwbouw
Schoonmaakavond oudbouw
Presentatie Vormselmis
Studiedag team / kinderen vrij
Bibliotheekbezoek gr. 1 / 2

