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In deze editie:

Bijdrage TSO
Voor het huidige schooljaar is de bijdrage voor de Tussenschoolse Opvang (TSO) ook weer
€ 125,00 per kind (ook in termijnen te betalen). Na
het doornemen van de begroting in de laatste MR vergadering is dit bedrag door de oudergeleding vastgesteld. Deze bijdrage is ondertussen in het bekende
systeem iDEALnet klaargezet voor betaling. U heeft
daar een mail over mogen ontvangen. Het is goed om
te weten dat met deze bijdrage de vrijwilligers, de pedagogisch medewerkers (PM-ers) en de sportcoaches
betaald worden. Zij zorgen ervoor dat de kinderen na
de lunch in de klas, zich een half uurtje spelenderwijs
kunnen ontspannen. Ook wordt met dit budget het
organiseren van workshops en de aanschaf van speelmateriaal mogelijk gemaakt. Meer informatie over ons
‘andere tijden’ rooster is te lezen op de website van de
school www.kbspetrusenpaulus.nl. Op deze website,
op de website van Murlen Dienstverlening, of via onze
eigen schoolapp kunt u via het iDEALnet venster inloggen en uw betaling in orde maken.
Bij problemen is er altijd een mogelijkheid om u verder
te helpen met de afwikkeling van uw betaling. U kunt
contact opnemen met Murlen Dienstverlening,
085-2734910 of murlen@murlendienstverlening.com
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Belangrijke data
vrij 21 sept
ma 24 sept
do 27 sept
wo 3 okt
vrij 5 okt
ma 8 okt

Groep 1/2 vrij
Start week Groene Voetstappen
Luistergesprekken groep 3-7
Start Kinderboekenweek
Studiedag 1 Alle leerlingen vrij
Start kindgesprekken groep 1/2

Uit de directiekamer
Beste ouders/verzorgers,

Wim van Dun

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief in de vertrouwde vorm. We zitten inmiddels al weer in de 5e week van
het schooljaar. De activiteiten volgen elkaar weer snel
op. Deze week hebben we aandacht voor de week tegen het pesten. Volgende week is er speciale aandacht
voor de verkeersveiligheid rondom de school en op 3
oktober start al weer de jaarlijks Kinderboekenweek.
Ondertussen vinden ook nog eens de luistergesprekken
plaats met de ouders van de groepen 3 t/m 7. In de
schoolkalender ziet u een overzichtelijke planning van
alle zaken binnen de school. Die schoolkalender staat op
onze website www.kbspetrusenpaulus.nl en op de
schoolapp onder de knop informatie. De knop jaarkalender is inmiddels ook actueel.

P-Plein
Zoals u weet begeleidt juf Jolanda de Roos ieder schooljaar een aantal kinderen, die naast de extra uitdaging
die ze al in de groep krijgen, nog wat extra ondersteuning nodig hebben. Het zogenaamde P-Plein is de eerste weken van het schooljaar nog niet gestart. Juf Jolanda is ziek geworden in de vakantie en is nog herstellende. In de bijlage van deze brief een kort berichtje
van haar. Nu de kinderen weer gewend zijn in de groepen zal binnenkort het P-Plein weer beginnen.
Voorlopig zal dit opgepakt gaan worden door juf
Angelique Kornet.

Cultuuractiviteiten
Beste ouders ,
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de activiteiten die er in de verschillende groepen gaan plaatsvinden op cultuurgebied. Deze komen
vanuit de Nieuwe Veste waar wij meedoen aan het programma "de Ontdekking". Hierbij zorgen we ervoor dat
de verschillende disciplines in de cultuur, denkt u daarbij aan dans, drama, erfgoed e.d., aan het einde van
de schoolloopbaan van uw kind aan bod zijn geweest.
Zoals u kunt zien op die lijst zijn nog niet alle data bekend. Tevens kan er nog geschoven worden. Ook weten we nog niet bij alles of het op school gaat plaatsvinden of op een andere locatie, dit hoort u t.z.t. van
de groepsleerkracht. Het kan zijn dat uw hulp gewenst
is m.b.t. het vervoer. Ook dit zullen de groepsleerkrachten via de klassenouders laten weten.
We zien uit naar een cultureel jaar!!!
Karin Verschuren en Ankie Franken,
cultuur coördinatoren

Fietsen stallen
Weet u het nog? In verband met het aantal fietsenrekken gaan we er vanuit, dat de kinderen die op loopafstand wonen niet op de fiets naar school komen. Kinderen die wel met de fiets moeten komen plaatsen de
fietsen op de juiste manier in de rekken. De kinderen
van de groepen 6 t/m 8 aan de kant van de zandbak op
het plein (PC Hooftstraat) en de kinderen van de groepen 1 t/m 5 aan de kant van de speelbuis
(Bilderdijkstraat).
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Groene voetstappen
challenge
Wij van Kbs Petrus en Paulus dagen u uit om in de
week van 24 t/m 30
september uw kinderen zo ‘groen’ mogelijk naar school te
laten gaan en de auto
thuis te laten.
Niet gemakkelijk, dat
weten we maar al te
goed, maar…. Zou het
niet geweldig zijn als
het een week lang zou
lukken, of tenminste
enkele dagen in deze
week zou lukken.
Kijkt u eens op Google hoe ver u eigenlijk van
school woont, en hoe lang u er over doet met de
fiets, te voet of met de auto. Verrassend genoeg
scheelt dat soms slechts enkele minuten. Enkele
minuutjes quality time met uw kind(eren).
Gun uw kind een gezellig moment van even samen
wandelen, de dingen die u tegenkomt benoemen,
andere kinderen tegenkomen; gun ook uzelf even
een buitenmomentje, lekker de frisse lucht in, goed
voor uw eigen welbevinden en dat van uw kind.
Het brengt kinderen in de ‘schoolstand’ zodat zij
het optimale uit een dag leren kunnen halen. Deze
‘schoolstand’ bereik je rustiger en gemakkelijker op
de fiets of lopend dan zittend in de auto.
Lukt het niet om dit zelf te doen? Misschien wil iemand anders uit uw omgeving uw kind te voet of
op de fiets meenemen naar school? Of kan uw kind
dit jaar al zelfstandig naar school?
LIFE is out there: gun uw kind om even buiten te
zijn, voordat het de hele dag op school zit.
Onze school gaat in de groene Voetstappen-week
zoveel mogelijk ‘groene voetstappen’ verzamelen;
Een groene voetstap staat voor een groene verplaatsing naar school, dus niet met de auto.
Ons streven is dat 80 % van alle verplaatsingen
naar school ‘groen’ zijn, Dat scheelt meteen een
heleboel CO2, verkeersdrukte en gedoe bij de
school en is goed voor uw portemonnee, uw gezondheid en die van uw kind(eren) en natuurlijk
voor het klimaat.
Natuurlijk willen we van u niet het onmogelijke
vragen, maar we hopen dat u zich uitgedaagd
voelt om bij te dragen aan een beter klimaat en
een veiligere schoolomgeving.
Team Kbs Petrus en Paulus

Van de oudervereniging
De eerste weken zijn snel gegaan!
*De ALV op 6 september was goed bezocht! Aankomende OV vergadering op 23 oktober zal het eerste gedeelte bestaan uit een ingelaste ALV om de begroting
voor 2018-2019 definitief te maken. Na de ALV start de
reguliere OV vergadering. We zullen dan de ideeën bespreken die naar voren zijn gekomen op 6 september om
goede keuzes te maken met een gedeelte van het geld
wat bij de oudervereniging in kas is. Zoals altijd staan we
stil bij de activiteiten die geweest zijn, de activiteiten die
komen en de algemene zaken die spelen vanuit school
en/of de klassenouders.
*Er staat volgende week een gesprek met Wim van Dun
gepland om zaken die spreken onder de ouders door te
spreken. Denk aan de privacyverklaring, de thema avond
en andere zaken die spelen en zijn besproken in de OV
vergadering.
*De allergiecommissie is vanwege de zeer beperkte inzet
opgeheven. De Sinterklaas commissie zal er zorg voor
dragen dat er glutenvrije pepernoten beschikbaar zijn bij
het sinterklaasfeest. Daarnaast vragen we alle ouders om
allergieën door te geven aan de docenten en afspraken te
maken omtrent traktaties.
*De vrijwillige ouderbijdrage wordt weer geïnd via IDEAL
net. Van deze bijdrage worden alle extra’s zoals schoolreisjes, sinterklaasfeest, pasen, kerst etc. geregeld. Mocht
de vrijwillige bijdrage niet haalbaar zijn voor u, laat dit
dan weten aan Wim van Dun, zodat hij dit anoniem aan
ons kan doorgeven.
*Alle klassen zijn voorzien van klassenouders! Goed
nieuws dus!
*Voor de commissies carnaval, de verkeersweek en kerst
zijn er nog actieve ouders gezocht! Lijkt het je leuk om je
bij een van deze activiteiten in te zetten, mail dan naar
ouderverenigingpenp@gmail.com
*Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar een algemeen
bestuurslid. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Mail
gerust of spreek een van ons aan op het schoolplein.
De oudervereniging

Aanmelden schoolband
Beste muzikale kinderen van de P&P!
We gaan bijna weer beginnen met de repetities van
de schoolband! Omdat we afscheid hebben moeten
nemen van de kinderen van groep 8 zijn we nu op
zoek naar nieuwe bandleden.
We zoeken iemand die percussie wil spelen, een gitarist en/of basgitarist en saxofonist. Je moet wel minstens een jaar les hebben. We gaan eerst werken
aan een optreden voor kerst en dan weer voor het
einde van het schooljaar.
Wil je met ons meespelen, repeteren en optreden?
Geef je zsm op bij juf Arianne of bij juf Wilma!
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