Oktober 2016


Vorige week woensdag konden de ouders hun ouderbijdrage betalen in school. Een kleine
groep heeft van de 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.

 Op vrijdagmiddag 28 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.


De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen deze week allemaal een missiezakje mee in het
kader van de wereldmissiedag voor kinderen. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de
kinderen in de Filippijnen, die de afgelopen jaren zwaar zijn getroffen door tyfoons. Het
doel van de actie is om kinderen ervan bewust te maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen

aan een betere wereld. Dat is niet alleen iets voor volwassenen of rijke mensen. Alle
kinderen ter wereld in de katholieke kerk zamelen geld in, ook de zogenaamd arme kinderen
in Afrika en Azië. Het gaat niet om de hoeveelheid die je geeft, maar om de intentie: vanuit
je hart iets voor anderen over hebben. In de klas hebben de leerkrachten hier de nodige
aandacht aan gewijd en we hopen dat alle kinderen hun gevulde zakjes vóór 27 oktober 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. We hopen op een mooie opbrengst.

 Op donderdag 20 oktober strijden de kinderen van de groepen 7 en 8 op het AMVO terrein
om de schoolvoetbalbokaal. De winnende jongens- en meisjesteams plaatsen zich voor de
regiofinales en mogen bij winst strijden om het landskampioenschap.



Op vrijdag 14 oktober vieren we op school het heuglijke feit dat juffrouw Clazien, meester
Froek en juffrouw Loes 40 jaar in het onderwijs zitten. Juffrouw Clazien kwam in 1976 naar
onze school, meester Froek in 1979 en juffrouw Loes in 1991 nadat ze eerst 15 jaar les had
gegeven op de Jozefschool. We prijzen ons gelukkig met deze drie bekwame leerkrachten en

fijne collega’s. Na
een feestelijke ontvangst in de
lerarenkamer is er
een afwisselend programma in
de aula waar de kinderen de jubilarissen komen feliciteren. Tussen 10.00 uur en 11.00 uur staat
er een receptie gepland voor genodigden. Alle kinderen krijgen een traktatie en er staan op het
plein drie uitdagende attracties opgesteld. De dag wordt besloten met een gezellig samenzijn in
de bowling. We wensen de jubilarissen een feestelijke dag toe en nog enkele mooie jaren op
onze school.


Agenda:

-

13-10
14-10
17-10
24-10
25-10
25-10

Moordenaarsbraak gr. 6A
Jubilea 40 jaar
Herfstvakantie
Luiscontrole
Theater gr. 8ABC in PX
Heitje van Katham gr. 6B

-

28-10 Fietscontrole
03-11 OR-vergadering
04-11 Theater gr. 6/7
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