Juni 2017
 Na 43 prachtige jaren op de St.Petrusschool is mijn pensioengerechtigde leeftijd in zicht
gekomen. Ik heb het altijd als een voorrecht beschouwd dat ik eerst als leerkracht en later
als directeur een bijdrage heb mogen leveren aan het onderwijs op deze school en koester
de mooie herinneringen aan alle fijne mensen met wie ik gedurende zovele jaren heb mogen
samenwerken. Op vrijdag 30 juni neem ik officieel afscheid van de kinderen, collega’s,
ouders en de vele bekenden die ik in al die jaren heb leren kennen. Ik blijf tot het eind van
het schooljaar nog actief betrokken bij de school om daarna de leiding over te dragen aan
mijn opvolger.
 Vandaag krijgen de kinderen allemaal een kaart mee voor het bestellen van de schoolfoto’s.
Op deze kaart staat een gebruikersnaam en wachtwoord. We raden u aan om de kaart goed
te bewaren. Het is raadzaam om een foto te maken van de gebruikersnaam en het
wachtwoord, want de kaart wordt slechts één maal verstrekt. Op de website van foto
Blaauw, www.fotoblaauw.nl, kunt u via het tabblad “schoolfoto” naar bestellen schoolfoto’s
gaan. Hier kunt u met de gebruikersnaam en het wachtwoord inloggen en heeft u toegang
tot de schoolfoto’s van uw kind. Via deze site kunt u de schoolfoto’s bestellen en betalen. De
bestelling ontvangt u vervolgens per post. Het heeft geen zin om langs te gaan bij de winkel
van foto Blaauw. Daar kunnen geen uitdraaien worden gemaakt van de schoolfoto’s. Alles
wat u wilt bestellen, gaat via de website! Wij hopen dat u tevreden bent met de gemaakte
foto’s.
 De pleinwerkzaamheden gaan volgende week maandag beginnen. Het ‘bovenbouwgedeelte’
wordt eerst ingericht. Het wordt met hekken afgezet en na 2 tot 3 weken volgt het
‘onderbouwgedeelte’. Men verwacht eind juli klaar te zijn. De beplanting wordt in de
herfstvakantie aangebracht evenals de mozaïekbankjes, die de kinderen zelf mogen
ontwerpen. Het startschot van de werkzaamheden gaan we samen met de leerlingen
‘vieren’. Op 26 juni rond de klok van half tien mogen de klassen langs de buitenkant van het
hek naar het park lopen en zich opstellen achter het fietspad. Als symbool voor het afscheid
van het oude plein en ter verwelkoming van het nieuwe plein zal de rode klimboom uit de
grond worden getrokken. Er volgt een korte toespraak en vervolgens wordt de pleinopdracht
(videoclip) aangekondigd, waarmee de klassen een leuke prijs kunnen winnen.
 Komende donderdag worden de ouders en kinderen van de Zuidwester op een feestelijke
wijze welkom geheten op onze school. In de nieuwsbrief van vorige week kon u lezen dat de
vakantie voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 van de Zuidwester en de Petrus dit jaar
iets eerder begint vanwege de verhuizing. De leuke activiteiten voor deze groepen zijn naar
voren gehaald en vinden plaats op maandag, dinsdag en woensdag.
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Agenda
15-06 MR-vergadering
19-06 Studiedag ( kinderen vrij)
21-06 Gezamenlijke schoolfoto alle leerlingen 9.30 uur
22-06 Introductie leerlingen/ouders Zuidwester
26-06 Start vernieuwing schoolplein
26-06 Schoonmaakavond nieuwbouw
26-06 Van Goghmuseum groep 8C
27-06 Van Goghmuseum groep 8A
29-06 Van Goghmuseum groep 8B
30-06 Afscheidsfeest Kees Schilder
03-07 Schoolkamp gr. 8 (3 t/m 5 juli)
03-07 Schoonmaakavond oudbouw
04-07 Opnamedag LOVE gr. 7AB in Jozef
05-07 Voorlichting ouders gr. 8 in PX
06-07 Theater groepen 123
06-07 Excursie gr. 7AB naar Walibi
06-07 Dansafsluiting gr. 4AB in PX
08-07 Muziekvoorstelling PX (zaterdag)
11-07 Afscheidsavond gr. 8A
13-07 Afscheidsavond gr. 8B
14-07 Afscheidsfeest Marja Buijs
18-07 Afscheidsavond gr. 8C
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