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Allemaal stemmen
Hallo,

Uit de directiekamer
Allemaal stemmen
Vanuit de Parochie: Knutselen rondom Sint Maarten
Verkeersweek: 5 t/m 9 november
Bijlage

Ik ben Jannes van Hoek. Ik ben 11 jaar en ik ben gek
van natuurfotografie. Mijn droom is om later natuurfotograaf te worden. Ik heb meegedaan met de WWF
Frans Lanting Foto Award en nu ben ik genomineerd
met mijn foto van een zonnebaars! Hier ben ik echt
heel erg blij mee! Nu gaat het erom welke foto de
meeste stemmen krijgt. Daarom wil ik aan jullie vragen om op mijn foto te stemmen. Dit kan via https://
photoaward.wnf.nl/de-genomineerden/zwemmen.htm?
eid=521539

Belangrijke data

do 1 nov
ma 5 nov
do 15 nov
vrij 16 nov
wo 21 nov

Schriftendag 14.45u groep 6-8
Start verkeersweek
Lesvrije werkdag ALLE leerlingen vrij
Groep 1/2 vrij
Vergadering oudervereniging

photoaward.wnf.nl
Ik was aan het snorkelen in de Ardeche toen ik deze
mooie zonnebaars tegenkwam. Gelukkig had ik mijn
camera bij me en kon ik deze foto maken.

Alvast super bedankt!
Groetjes, Jannes van Hoek

Vanuit de Parochie:
Knutselen rondom
Sint Maarten

Uit de directiekamer
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt weer een nieuwsbrief van de school.
We gaan inmiddels richting de voorbereidingen voor de
feestmaand december. U ontvangt daar in volgende
nieuwsbrief meer informatie over. Voor nu is het al
goed om te weten dat op vrijdag 30 november Sinterklaas een bezoek brengt aan de school. Dit is vooral
voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4. Voor de
groepen 5 t/m 8 is er een surpriseochtend op 5 december. De Kerstviering is op donderdagavond 20 december
van 17.00 uur tot 19.00 uur. Deze data stonden nog
niet in de schoolkalender. We zullen ze aanvullen in de
jaarkalender van de schoolapp. Alle evenementen kunt
u daarin per maand terugvinden.
Heeft u de schoolapp overigens al geïnstalleerd? Het
zou fijn zijn dat zoveel mogelijk ouders dat doen. Via
deze app heeft u namelijk snel praktische informatie
over de school. Ook kunnen wij u dan via een pushbericht snel op de hoogte stellen van een actuele gebeurtenis. Wij horen graag feedback over het gebruik van
deze app.
Dat kan via kbspetrusenpaulus_info@inos.nl.
Met vriendelijke groet,

Op woensdagmiddag 7 november om 14.00 uur is er
een knutselmiddag rondom Sint Maarten in de Mariakerk aan het Mariaplein (IJpelaar).
We beginnen die middag met het verhaal over de Heilige Maarten. Maarten was een ridder hoog te paard.
Maar toen hij een arme man bij de stadspoort zag,
stapte hij van zijn paard af. Hij gaf de man de helft
van zijn rode riddersmantel. En daarmee veranderde
Ridder Maarten in Redder Maarten. Voortaan ging hij
alleen nog maar arme mensen helpen.
Op 7 november gaan we lampions maken waarmee je
-net als Sint Maarten- mensen die in het donker zitten
weer in het licht kunt zetten.
Je kunt die lampion eventueel ook meenemen naar de
Kinderkerkviering van zondag 11 november 11.30 uur
in de Mariakerk. Dan vieren we het feest van Sint
Maarten.
Aanmelden voor het knutselen kan
bij pastor Peter Derks
p.derks@parochieheiligefamilie.nl
(uiterlijk 4 november).

Wim van Dun
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Verkeersweek: 5 t/m 9 november
Elk jaar organiseren wij op Kbs Petrus en Paulus een schoolbrede verkeersweek. Dit schooljaar is deze week van
5 t/m 9 november. In deze week besteden wij extra aandacht aan het verkeer.
Wellicht heeft u via de groepsouders van uw kind(eren) al iets gehoord over activiteiten die wij die week organiseren. Hieronder zetten wij ze nog even op een rijtje voor u:
Groep 1/2:
Trapvaardig: rondje fietsen over het schoolplein onder begeleiding van ouders en leerkrachten. Op maandag 5
november mogen de kinderen van groep 1/2A en 1/2B hun eigen fiets mee naar school nemen. Op dinsdag 6
november zijn de groepen 1/2C, 1/2D en 1/2E aan de beurt.
Mocht het niet lukken om de eigen fiets mee te nemen, dan maken we gebruik van elkaars fiets.
Groep 3:
Trapvaardig: (zie groep 1/2) maandag 5 november groep 3C, woensdag 7 november groep 3A en 3B.
Groep 4:
Verkeersspel op het plein onder leiding van de leerkracht.
Groep 5:
Verkeersspel op het plein onder leiding van de leerkracht. Bezoek aan de zoutopslag op vrijdag 9 november.

Groep 6:
Rondje door de wijk: onder begeleiding van leden van de Fietsbond Breda en ouders fietsen de leerlingen door
de wijk. Dit rondje zal op maandag, woensdag of vrijdag gereden worden. De leerkracht zal u laten weten wanneer uw kind zijn/haar fiets mee moet nemen.
Banden plakken: op donderdag 8 november krijgen de kinderen van groep 6 (en groep 7 van meneer Ivo en juf
Bente) les in banden plakken. Ook die dag hebben ze hun fiets nodig.
Groep 7:
Dode Hoek-project: woensdag 7 november. Later in het jaar is er voor groep 7 een skate-clinic georganiseerd.
Groep 8:
Fietsencheck: op woensdag 7 november worden alle fietsen van groep 8 gecheckt door leden van de Fietsbond
Breda. Iedereen moet dus op de fiets komen die dag.
Banden plakken: op donderdag 8 november krijgen de kinderen van groep 8 les in banden plakken. Ook die dag
hebben ze hun fiets nodig.
We hopen op een leerzame week!
Alle ouders die ons deze week helpen willen wij bij deze al heel hartelijk bedanken voor de hulp!
Team P&P

Bijlage
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