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Beste ouders/verzorgers,

Belangrijke data
20 december

kerstviering 17.00-19.00 uur

21 december

vanaf 12.00 uur alle lln. vrij

07 januari

weer naar school

10 januari

volgende nieuwsbrief

Uit de directiekamer
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het jaar
2018. In deze nieuwsbrief de laatste informatie omtrent
de Kerstviering van volgende week. Het gaat vast weer
een hele sfeervolle viering worden waarbij ook onze
schoolband weer een rol gaat spelen. Fijn dat deze leerlingen en de leerkrachten juf Wilma en juf Arianne daar
weer zo de schouders onder zetten.

Het waren 11 heel fijne jaren, maar volgende week ga
ik afscheid nemen van de Petrus en Paulus. Tijd om
mijn leven anders te gaan invullen. Hoe precies, dat
zal de tijd leren. Voorlopig kan ik me prima vermaken
met allerlei klussen in en om ons nieuwe huis, me storten op van alles waar het nu te weinig van komt en wil
ik heel graag (nog) wat meer van de wereld zien. Ik
zal de P&P zeker gaan missen: de kinderen, het samen
leren en plezier maken, de vieringen, mijn fijne collega's en zeker ook de prettige contacten met jullie.
Daarom blijft de P&P voor altijd mijn school, zeker zolang jullie kinderen erop zitten. Jullie zullen mij dus
vast nog wel een keer tegenkomen als er iets te doen
is op school.
Op vrijdagmiddag 21 december sluit ik voor de laatste
keer de deur van mijn lokaal in de nieuwbouw. Iedereen is van harte welkom om even binnen te lopen!
Fijne kerstvakantie en alle goeds voor 2019!
Tot ziens, Ankie Franken

Sinterklaas op school

We hebben genoten van de sinterklaastijd op school!
Sint kwam ons al bezoeken op vrijdag 30 november. Alle groepen 1 t/m 5 hadden een bed voor hem
gebouwd. Twee pieten hebben de bedden getest, daar
hebben we een filmpje van kunnen zien en nu zou sint
zelf komen.. Op de dag zelf zijn de groepen snel naar
binnen gegaan om te kijken of sint in hun klas in bed
Juf Ankie heeft besloten om te stoppen met het werken lag...Helaas nergens sinterklaas!! Toen meneer Wim
in het onderwijs. Daarover heb ik u al eerder geïnforwilde gaan werken vond hij sinterklaas in slaapoutfit
meerd. Deze week nemen we als team tijdens een fees- met zijn koffertje op zijn kantoor. Daarna is sint nog
telijke Kerstbijeenkomst officieel afscheid van Ankie en
al deze groepen afgegaan en waren er ook 6 pieten
bedanken we haar voor haar jarenlange inzet voor onze die in de klas kwamen kijken.
school. Dat heeft ze zeker verdiend. In deze nieuwsbrief
komt ze zelf ook nog aan het woord over het naderende Voor de groepen 6 t/m 8 begon het sinterklaas feest
op maandag 3 december. Zij mochten hun surprises
afscheid.
tentoonstellen. De rest van de school heeft genoten
Na volgende week gaan we allemaal genieten van de
van de mooie creaties. Woensdag 5 december kwam
Kerstvakantie. Namens het team wens ik iedereen hele een piet de klassencadeaus brengen en werden de
fijne feestdagen. We zien elkaar weer op maandag 7
surprises uitgepakt. Een mooie tijd werd afgesloten
januari in het nieuwe jaar!
met een heerlijke vrije dag voor iedereen op 6 december.
Wim van Dun
Namens de sintcommissie

Juffendag groepen 1-2

Op dinsdag 15 januari vieren alle kleuterjuffen hun verjaardag op school. De juffendag heeft als thema: Kunst.
De kinderen krijgen een uitnodiging mee naar huis.
In de weken daarna werken we in de klassen aan het
thema kunst. Wij zijn nog op zoek naar kunstenaars of
mensen die daar affiniteit mee hebben. Denk hierbij
aan: fotografie, dans, beeldend, muziek, schilderen
etc. Vindt u het leuk om iets te presenteren of samen
met de kinderen te doen? Wilt u dit aangeven bij de
leerkracht van uw kind.

Bijlage bij nieuwsbrief
Informatie over verschillende activiteiten binnen de
parochie.
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Kerstviering
Zoals al eerder vermeld zal de kerstviering op school plaatsvinden op donderdag 20 december van 17.00 uur tot
19.00 uur. Voor het eten op school hebben alle kinderen EEN BORD, EEN BEKER EN BESTEK nodig. De intekenlijsten voor het kerstdiner hangen in de grote hal vanaf 12 december.
De groepen die als eerste naar de musical gaan kijken, dat zijn de groepen van Juffrouw Sal, meneer Michiel, juf
Sanne, meneer Ad en juffrouw Kristel, juffrouw Wilma en Kim, juffrouw Margot en Angela en natuurlijk de spelende groepen van juffrouw Tanya en Karin en juf Arianne verwachten we die avond met hun eten al om 16.45
uur bij de klas. De kinderen kunnen daar dan blijven en gaan samen met de eigen leerkrachten naar het voormalige kerkgebouw. Ze vertrekken om 16.50 uur vanaf de klas. In de kerk kunnen helaas geen ouders aanwezig
zijn.
De kinderen worden allemaal op school opgehaald om 19.00 uur. De groepen 1 t/m 4 in de klas, de groepen 5 t/
m 8 komen met de leerkrachten naar buiten. Daar zal nog een lekker drankje te vinden zijn!
Om 19.00 uur speelt de schoolband nog een aantal liedjes op het podium. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan
eerst met hun leerkracht door de hal om de band te bekijken.

Uit de oudervereniging
Afsluiting van 2018 en een goed begin voor 2019!
In de OV vergadering van 21 november zijn er verschillende zaken besproken. De activiteiten die geweest zijn en
eraan komen zijn doorgesproken. Daarnaast hebben we zaken waar mensen tegenaan lopen met elkaar gedeeld
en gekeken naar mogelijkheden hierin. Een vergadering met veel input en overleg met elkaar. Het hele verslag
hiervan is op de schoolapp na te lezen.
De eerste uitgave van het te besteden bedrag vanuit de OV voor de verlichting en verbetering van de aula is gedaan; er is voor de nieuwbouw een speaker met standaard gekocht om ook daar in de hal muziek te kunnen gebruiken ter ondersteuning van de activiteiten. Dit was een grote wens van de kinderen en de docenten.
Sinterklaas is alweer terug naar Spanje, maar wat hebben de kinderen genoten!!! Een slapende sint met een
slaapmuts op; het moet niet gekker worden. De mooie kunstwerken/surprises van de kinderen uit de midden- en
bovenbouw zijn volop bewonderd en er is van genoten. Voor alle hulpsinterklazen en pieten; enorm veel dank!!

De kerstcommissie is daar en tegen nog volop in de actie om er weer wat leuks van de maken. Er staat een
kerstdiner in de klas op het programma en vast nog heel veel leuks….
Volgend jaar staan er twee thema-avonden gepland: Puberbrein op 31 januari 2019 om 20.00 en een themaavond rondom game (verslaving) vanuit Novadic Kentron op 21 maart om 20.00
Voor nu vooral hele fijne dagen en een ontzettend mooi en fijn begin van 2019!
De oudervereniging
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