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

ouderportaal dicht ivm toetsen
Schoolnieuws
Vergadering Oudervereniging
groep 1-2 vrij
groepen 4 naar Oliemeulen Tilburg

Uit de directiekamer
Beste ouders / verzorgers
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het jaar
2019. Namens het team wil ik u het allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar. Laten we er met z’n allen
weer een geweldig jaar van maken. In dit schoolnieuws hebben we weer een aantal zaken voor u op
een rijtje gezet.

‘HET PUBBERBREIN’
Wist u dat dit nieuws ook geplaatst wordt op de website en de schoolapp? De schoolapp is bij steeds meer
ouders/verzorgers van de school bekend. Bij 70% van
de leerlingen zien we dat er al een koppeling is aangemaakt door de ouder (s). We gaan er vanuit dat
alle ouders dit gaan doen. Via deze app heeft u namelijk snel praktische informatie over de school en
dan kunnen wij de app meer in gaan zetten voor onze
communicatie 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
moet 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 is op uw telefoon of tablet.

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: 31 januari 2019
Inloop:

19.45 uur

Start:

20.00 uur

Waar:

Aula van school

Toegang:

Gratis

Meld je aan via ouderverenigingpenp@gmail.com

Bijlage bij nieuwsbrief
Flyer van werkgroep jeugd Boeimeer
Nieuwjaarsdisco vrijdag 18 januari 2018
kbspetrusenpaulus_info@inos.nl // www.petrusenpaulusschool.nl
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Uit de oudervereniging
Save the date en meld je aan!
De oudervereniging organiseert een bijeenkomst over

‘Gamen en social
media’
De thema avond wordt verzorgd door Marielle van der Biezen van Novadic-Kentron.
Novadic Kentron is het kenniscentrum op het gebied van verslavingszorg in Noord Brabant. Vanuit hun kennis over het ontwikkelen en behandelen van verslavingen, hebben zij
een brede kennis van de ontwikkelingen op het gebied van online media en gamen. Zij
verzorgen informatiebijeenkomsten voor scholen en andere geïnteresseerden over
wat er speelt op dit gebied.

Wanneer:
Inloop:
Start:
Waar:
Toegang:

donderdag 21 maart 2019
19.45 uur
20.00 uur
Aula van school
Gratis

Meld je aan via ouderverenigingpenp@gmail.com

De oudervereniging is op zoek naar:
Een secretaris:

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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