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Uit de directiekamer
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt weer een nieuwsbrief van de school.
De feestmaand december komt eraan en dat is aan de
informatie in deze nieuwsbrief wel te merken. De
nieuwsbrief ontvangt u voortaan op de vrijdag. Dit ten
gevolge van verandering van werkplek van onze administratieve kracht Esmee Verheijen. Zij is met ingang van
deze week op maandag t/m donderdag werkzaam op
Kbs Jacinta. Anna Schutte, de administratieve kracht
van de Jacinta werkt nu op de maandag, dinsdag en
donderdag op de Petrus en Paulus. Op de vrijdag is Esmee nog wel werkzaam bij ons op school. We wensen
Esmee en Anna veel plezier en succes in de nieuwe
werkomgeving.

Schoolapp
De schoolapp is bij steeds meer ouders/verzorgers van
de school bekend. Bij 63% van de leerlingen zien we
dat er al een koppeling is aangemaakt door de ouder
(s). Het zou fijn zijn dat alle ouders dat gaan doen. Via
deze app heeft u namelijk snel praktische informatie
over de school en dan is het voor de school ook een
optie om de app meer in te gaan zetten voor communicatie vanuit de groepsleerkracht. Het is dan ook mogelijk om in plaats van Klasbord de schoolapp te gebruiken. Daarin zitten namelijk dezelfde mogelijkheden. Op
de achtergrond zijn we aan het werk om de app nog
gebruiksvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld de koppeling met het ouderportaal ParnasSys kan in onze ogen
nog verbeterd worden. Dit doen we samen met het bedrijf achter de app. Wij horen graag feedback over het
gebruik van deze app.
Dat kan via kbspetrusenpaulus_info@inos.nl.
Bij de administratie zijn ook foldertjes te verkrijgen met
uitleg over hoe de app te downloaden op uw telefoon of
tablet.

Aanmelden nieuw
schooljaar
Op dit moment zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Daarbij is het van
belang dat we weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten. Normaal gesproken zijn alle kinderen die in
het huidige schooljaar 2018-2019 4 jaar worden al
aangemeld. Bij deze voor de zekerheid de oproep om
broertjes/zusjes die in het huidige en in het nieuwe
schooljaar 2019-2020 4 jaar worden aan te melden,
voor het geval dit nog niet gedaan is. U kunt bij de
administratie een aanmeldformulier opvragen.

Sinterklaasfeest
Op maandag 19 november ontvingen de groepen 1 t/m 5 een brief van fietspiet. De piet die
vorig jaar de sleutel in de kluis gooide.. Dit jaar heeft
hij sinterklaas stiekem gefilmd om alles zo goed mogelijk te doen dit keer! In dat filmpje bleek dat sint
een school zoekt in Breda waar hij lekker kan slapen
als hij in Nederland is. Hij is moe van alle stekkertjes,
beeldschermpjes en tablets...
Fietspiet heeft gevraagd of alle kinderen uit deze groepen een bedje willen maken zodat sint straks kan kiezen. U snapt, er wordt druk gebouwd...
Op vrijdag 30 november verwachten we de Sint en zijn
pieten voor de groepen 1 t/m 5. We hopen dat de
bedden dan getest gaan worden door sint zelf! Hij zal
dan in de wandelgangen ook te zien zijn voor de groepen 6 t/m 8. Zij zullen deze dag gewoon aan het werk
gaan. De school start op de gewone tijd. Misschien
bent u iets eerder voor....je weet maar nooit????
Op 5 december wordt in de groepen 6 t/m 8
het sinterklaasfeest gevierd met surprises. De surprises worden zoals in de brief van 15 november aan de
groepen 5 t/m 8 al gemeld, ingeleverd op maandag 3
december vanaf 8.00 uur. Alle onder- en middenbouwgroepen gaan dan een surprise tentoonstelling bezoeken en ook u bent van harte welkom op maandag
3 december van 14.45 uur tot 15.15 uur.
De groepen 5 hebben het meeste geluk; zij vieren en
op 30 november en op 5 december het feest! Voor de
kleuters en de groepen 3 en 4 zal 5 december een
gewone werkdag zijn, met een klein sinterklaastintje!

Klassenfilm in Chassé
De groepen 4 zijn naar het Chassé Theater geweest.
Daar gingen we kijken naar zes korte animatiefilms.
Vooraf kregen we een korte uitleg. We moesten letten
op de verschillende karakters en op de muziek. Na
afloop hebben we de films nabesproken.
Daarna hebben we in het speeltuintje ons fruit opgegeten en nog even gespeeld.
We zijn er lopend naar toe gegaan. Handig in de verkeersweek, zodat we alle verkeersregels gelijk konden
toepassen! We herkenden ook veel verkeersborden.

Wim van Dun
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Vier x wijzer
Deze periode starten de groepen 3 t/m 8 met het eerste 4x Wijzer thema bij geschiedenis. Groepen 3 en 4 gaan aan de slag met het thema ‘Sinterklaas’, de
groepen 5 met ‘Vroeger was alles anders’, de groepen 6 met ‘Romeinen’, de
groepen 7 met ‘De stad in de middeleeuwen’ en de groepen 8 met ‘Pruiken en
revoluties’. De leerkracht van uw kind houdt u op de hoogte met welke thema’s
de kinderen de volgende keer aan de slag gaan.
De groepen 1/2 werken het hele jaar door met 4x Wijzer.
4x Wijzer in het kort
Bij elk thema staan er een aantal hoofdvragen centraal, wat moeten we aan het einde van het thema geleerd
hebben? Deze hangen groot in de klas, rondom deze vragen verzamelen we alle informatie.
Daarna starten we het thema klassikaal, wat weten we al van dit onderwerp en wat willen we nog weten? Daarna gaan de kinderen aan de slag, er hangen verschillende opdrachtkaarten in de klas, elk met een andere insteek. Er zijn kaarten die gericht zijn op muziek, op getallen, talige kaarten, natuurkaarten, etc. Voor ieder wat
wils dus. Na het maken van deze opdrachtkaart in tweetallen, groepjes of alleen wordt dit gepresenteerd aan de
hele klas. Zodoende leren we van elkaar. Het thema wordt afgesloten met een toetsje nav de hoofdvragen.
Hoe kunt u helpen?
Heeft u affiniteit met een 4x Wijzer thema? En kunt u er iets over vertellen? Geef dit dan aan bij de
leerkracht, u kunt dan bijvoorbeeld langskomen als gastspreker of misschien kunnen de kinderen u
zelfs bezoeken op het werk, hobby, etc. Uiteraard mogen er ook boeken en spulletjes van thuis
meegenomen worden om in de klas uit te stallen en/of te gebruiken.

Gastlessen groepen 6, 7 en 8
Medewerkers van Unicef zijn in het kader van de dag van de kinderrechten ( 20 november) in de bovenbouwgroepen geweest. Ze hebben verteld over wat Unicef doet en
wat de rechten van het kind zijn. Eén van deze medewerkers
is zelf in 65 verschillende landen geweest en bracht met behulp van haar zelfgemaakte foto’s een boeiend verhaal voor
onze leerlingen. Als afsluiting kreeg elke leerling een sleutelhanger in de vorm van een wereldbol van Unicef.

Circuit in groepen 2
Sinds dit schooljaar werken we op woensdag in de groepen 2 aan een thematisch circuit waarin de kinderen
gedurende drie weken 10 opdrachten doen bij verschillende leerkrachten in de verschillende groepen. Ze gymmen in de gymzaal, doen een knutselopdracht, opdrachten m.b.t. voorbereidend lezen en rekenen, gezelschapsspellen, denkspellen, constructie, enz. Bij een
aantal opdrachten worden ze gecoached door de kinderen van groep 8. Op deze manier leren groot en klein
van elkaar. Onze kinderen van groep 2 leren werken
met een taakkaart en bij elke opdracht worden ze op
hun eigen niveau uitgedaagd. Voor het decembercircuit
werken we natuurlijk met veel plezier aan opdrachten
rond sinterklaas. We zien met deze werkwijze dat de
kinderen van de verschillende groepen elkaar beter leren kennen en dat er zo nieuwe vriendschappen ontstaan.
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Vanuit de
oudervereniging:

Een terugblik én
Vooruitkijken!

Save the date en meld je aan!
De oudervereniging organiseert in samenwerking
met KBS Petrus & Paulus een bijeenkomst over

‘Het puberbrein’
Wij hebben hiervoor onderzoeker Alette Smits
uitgenodigd.
Dr. Aletta Smits is directeur van De Loef Training en Advies. Ze geeft lezingen en workshops over de ontwikkeling
van het puberbrein. Smits heeft als docent op verschillende scholen gewerkt, zowel op het voortgezet onderwijs
als in het hoger onderwijs. Ze is auteur van het boek 'Het
puberbrein - de missende handleiding'.

Wanneer:
Inloop:
Start:
Waar:
Toegang:

31 januari 2019
19.45 uur
20.00 uur
Aula van school
Gratis

• De schoolfotograaf heeft 25 oktober de meeste
kinderen weer van hun beste kant proberen te fotograferen. Met een strakke planning en inzet van
actieve ouders is dit goed gelukt! Ontzettend bedankt allemaal!!!
• Van 5 tot en met 9 november heeft de verkeersweek plaatsgevonden. Een uitgebreid programma
met voor ieder leerjaar een eigen activiteit. Leerzaam én leuk; bedankt voor iedereen die zich heeft
ingezet om deze week tot een succes te maken!
• Ideal heeft iedereen een mail gestuurd voor de
ouderbijdrage. Als je deze nog niet gehad hebt,
kijk ook even in je ongewenste mail.
• Afgelopen OV vergadering zijn er verschillende zaken besproken. De activiteiten die geweest zijn en
eraan komen zijn doorgesproken. Er is vanaf heden
1 aanspreekpersoon voor sponsoring van de Jumbo. Daarnaast is gestemd over het te besteden
bedrag vanuit de kas van de OV; er is gekozen om
de verlichting in de aula te verbeteren zodat alle
kinderen hier van kunnen genieten! Het hele verslag hiervan is op de schoolapp na te lezen.
• De vergadering van woensdag 21 november
om 20.00. 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. We zijn erg benieuwd naar wat
de sinterklaascommissie en de kerstcommissie
voor leuke ideeën heeft dit jaar.
• De carnavalscommissie zoekt nog enthousiast
mensen! Dus geef je op!
De oudervereniging

Meld je aan via
ouderverenigingpenp@gmail.com

De oudervereniging is op zoek naar:
Secretaresse

En een penningmeester

Voor meer informatie bel naar:
Marjolein de Boer (06-47882003)
of Maaike Plouvier (06-11001132)
of mail naar
ouderverenigingpenp@gmail.com
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123Zing
Dit schooljaar zijn we gestart met 123Zing.
Het is een digitale methode voor muziek op
de basisschool waarin verschillende aspecten van muziek als ritmes , instrumenten en zingen aan bod komen.
Om ons een beetje op weg te helpen en te inspireren
krijgen we een aantal maanden hulp van een collega
met ervaring met deze methode.
Jacqueline Heilema van basisschool St. Josef geeft op
donderdag muziekles bij ons.
De muziekkast op school is weer goed gevuld met
instrumenten en boomwhackers zodat we optimaal
muziek kunnen maken.
Via de Kidspagina kunnen de kinderen thuis de liedjes
nog eens beluisteren en meezingen.
De activeringscode ontvangt u via de leerkracht.
Ook de schoolband is weer van start gegaan. Er wordt
om de week gerepeteerd om met Kerst weer een optreden te kunnen verzorgen. We oefenen de liedjes
“We wish you a merry christmas”, “Jingle bells” en
“De Kerstman”. We hebben dit jaar vier muzikanten
en vier zangtalenten.

Kerstviering
Voorafgaand aan het kerstfeest , in de weken ervoor
gaan we in de klassen aan de slag met het maken van
een kerstkaart voor eenzame ouderen. Deze worden
door het Nationaal Ouderenfonds verstuurd.
Op donderdag 20 december vindt de kerstviering
plaats op school. De kinderen gaan deze dag op de
gewone tijd naar school en mogen in de avond van
17.00 uur tot 19.00 uur komen genieten van kerstmis.
Dit jaar hebben we gekozen voor het opvoeren van
een toneelstuk n.a.v. een prentenboek met daarbij
gezochte liedjes. Er worden 3 voorstellingen gespeeld
zodat alle groepen kunnen komen kijken. Daarnaast
zal er weer een beroep op u worden gedaan voor wat
lekkere hapjes om samen in de klas op te kunnen
eten. Als u iets maakt hoeft dat niet voor alle kinderen, anders wordt het wel erg veel. Een hapje of 10
is vaak al genoeg. Lijsten hiervoor komen vanaf
woensdag 12 december in de hal te hangen
De voorstelling zal gespeeld worden in de voormalige
Petrus en Paulus kerk. Er worden een aantal groepen
daar om 17.00 uur verwacht. Hierover volgt meer informatie in de volgende nieuwsbrief.
U kunt uw kind vanaf 19.00 uur ophalen. De groepen
5 t/ 8 komen met de leerkracht naar buiten, de groepen 1 t/m 4 moeten in de klas worden opgehaald. Tot
half 8 zal er dan een drankje op het plein zijn voor de
liefhebbers.

De ouders van de kinderen die het kerstspel spelen zijn
welkom op vrijdagochtend. Dan wordt het kerstspel nog
een keer opgevoerd. Deze ouders krijgen apart bericht
van de commissie. Er mogen 2 personen per kind komen kijken. Dat mogen natuurlijk ook opa's of oma's
zijn als u zelf verhinderd bent.
Wij hopen op een sfeervol kerstfeest!
Namens de kerstcommissie

Oproep Glazen potten
Voor het kerstfeest hebben we glazen potten nodig.
Wilt u met ons mee sparen? Inleveren kan in groep 4
bij juf Karin. Er moet een waxinelichtje in kunnen!

Bezoek aan Zoutloods
In onze Verkeersweek mochten de groepen 5 een bezoek brengen aan de Zoutloods in Breda. Wat hebben
we veel zout gezien en veel kennis opgedaan.
Wisten jullie dat:
·om de wegen en fietspaden veilig en bereikbaar te hou
den er vorig jaar aan een ton (100.000 euro) is gestrooid
· het zout uit Turkije wordt gehaald
· we een fietspadstrooierswagen in mochten
· we aan de zoutberg mochten voelen
· er een substantie aan het zout wordt gevoegd zodat
het zout niet gaat klonteren
· dat er preventief wordt gestrooid als men weet dat het
glad wordt
· met 1x strooien dit voor 2 a 3 dagen effectief is
· dat er weinig zout nodig is voor 1m2, dus als u zelf
gaat strooien gebruik dan niet teveel
· er een leerzaam filmpje is over gladheidbestrijding in
Breda
https://youtu.be/WupvHgeY_Y4
Tot slot veel dank aan alle ouders
die het vervoer hebben geregeld!

Afspraak v/d maand
We praten
zachtjes op de
gang.
Belangrijke data
vrij 30 nov
ma 3 dec
wo 5 dec
do 6 dec
wo 12 dec

Sinterklaasviering groep 1-5
Tentoonstelling surprises
Surprises groep 5-8
Studiedag 2 ALLE leerlingen vrij
MR vergadering
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