Oktober 2015


Afgelopen week konden de ouders hun ouderbijdrage betalen in school. Een grote groep
heeft van deze mogelijkheid om
contant te kunnen betalen gebruik
gemaakt. De overige ouders hebben
het bedrag van 47 euro hopelijk
allemaal al overgemaakt op
rekeningnummer
NL44RABO03156.12.819 van de
ouderraad St. Petrusschool onder
vermelding van de naam van het
betreffende kind. We willen de
ouders die het vergeten hebben
vragen om het bedrag deze week
alsnog over te maken, zodat de
penningmeester geen brieven naar ouders hoeft te versturen.



Vorig jaar is er veelvuldig teamoverleg geweest over de klassenregels, gangregels,
pleinregels en het voorkomen van pesten op school. We hebben afgesproken om elke
maand een schoolregel onder de bijzondere aandacht van de kinderen te brengen en de
leerkrachten en leerlingen letten er goed op dat deze regel wordt nageleefd. De motto voor
de maand oktober luidt: Wil je wat vragen of heb je een mop, steek dan je vinger even op.
De maandregel voor november luidt: Doe altijd wat je hebt beloofd, zodat een ander jou
gelooft.



Juffrouw Marjan Molenaar verzorgt
al jaren op vakkundige wijze de
muzieklessen in een aantal groepen
op onze school. Donderdagochtend
ging de les in groep 7B over
rapmuziek en na een interessante
inleiding over het ontstaan en de
verschillende soorten rap mocht
iedereen het geleerde in praktijk
brengen. De kinderen deden
enthousiast mee met deze leuke en
leerzame les.



De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben de afgelopen week allemaal een missiezakje
meegekregen in het kader van wereldmissiedag. Het is een actie van de katholieke kerk
voor de kinderen in Pakistan die niet naar school mogen of kunnen. In de klas hebben de
leerkrachten hier de nodige aandacht aan gewijd. We hopen dat alle kinderen hun gevulde
zakjes voor volgende week vrijdag op school zullen inleveren. Onze school heeft zich in het
verleden altijd betrokken gevoeld bij het missiewerk van onze missionarissen door collectes
en later via de opbrengst van de concerten en cd-verkoop van het Petruskoor. Vorig jaar
hebben we deze actie overgeslagen omdat we toen mee hebben gedaan met de actie
schoenmaatje.



De stoepen bij de hoofdentree en aan de
achterzijde zijn onlangs voorzien van
sleuven zodat het water beter wegloopt.
Twee jaar geleden zijn er metalen strips op
de randen aangebracht om beschadigingen
te voorkomen maar daardoor stroomde het
regenwater niet meer weg. Kinderen en
ouders kwamen hierdoor vaak met natte
schoenen de school binnen. Hopelijk is het
waterprobleem nu voor een groot deel
verholpen.



In februari 2015 kreeg onze school te horen dat de SKOV de intentie had om de
Petrusschool met de Jozefschool te fuseren. Na heftig verzet van de ouders van de
Jozefschool heeft men hier van afgezien en afgelopen week werd bekend dat er een
voorgenomen besluit ligt om de Zuidwester te laten fuseren met de Spinmolen of de
Springplank. Mogelijk zal dit in de toekomst weer leiden tot een grotere aanwas van
nieuwe leerlingen op onze school.



Meester Froek was donderdagmiddag weer
even op school om enkele leuke verhalen te
vertellen tegen de kinderen van groep 7B.
Sinds hij eind mei getroffen werd door een
hartinfarct is hij aan het revalideren. Zijn
vervangster is juffrouw Amanda, een oudleerling van onze school waar we erg blij mee
zijn. We wensen meester Froek een
succesvolle rentree toe op de school waar hij
al 36 jaar werkzaam is. Juffrouw Isabel is
onlangs bevallen van een zoon die luistert
naar de naam Jake. We feliciteren haar hierbij
met de geboorte van haar eerste kind!

 Op vrijdagmiddag 30 oktober vindt op school de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole plaats
waarbij de fietsen van de leerlingen van de groepen 5,6,7 en 8 worden gecontroleerd. Bij
deze actie wordt gekeken of de fiets een werkende voor- en achterlamp heeft. Daarnaast
wordt gekeken of de fiets een fietsbel, een achterreflector, reflecterende trappers en
zijreflectie in de wielen heeft. Als na de controle blijkt dat alles in orde is krijgen de
kinderen een OK sticker op hun fiets.
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 Agenda:
13-10 Theatervoorstelling gr. 3AB + gr. 4
15-10 Theatervoorstelling gr. 5AB + gr. 6AB
19-10 Herfstvakantie
26-10 Theatervoorstelling gr. 8AB in PX
26-10 Luiscontrole
27-10 Theatervoorstelling gr. 7ABC in PX
30-10 Fietcontrole
05-11 OR-vergadering
12-11 Voorlichtingsavond communie in DBC
19-11 Studiedag / vrije dag
CM.Schilder

