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Uitwisseling Mytylschool en
P&P
Sinds begin dit schooljaar loopt meester Bram op donderdag stage in groep 6B van de P&P. De andere dagen geeft
hij les aan een groep op de Mytylschool te Roosendaal. Dit
is een school voor kinderen met een lichamelijke en/of
meervoudige beperking.

groep 1-2 vrij
groepen 4 naar Oliemeulen Tilburg
gr 6 tm 8 schriftendag va 12.30 uur
nieuwsbrief
gr 3 tm 5 schriftendag va 14.30 uur

Uit de directiekamer
Beste ouders / verzorgers
Hierbij weer een nieuwsbrief met informatie die voor u
van belang kan zijn. Zo net na de Kerstvakantie is er niet zo
veel nieuws zoals u ziet. Op dit moment zitten we in de
gebruikelijke toetsperiode. Het ouderportaal ParnasSys is
daarom voor een korte periode gesloten. Daar hebben wij
u ook over geïnformeerd. We
zullen u berichten wanneer alle
gegevens voor u weer zichtbaar
zullen worden.
U heeft waarschijnlijk al iets
gelezen over een landelijke stakingsdag in het gehele onderwijs op vrijdag 15 maart. Op
dit moment is bekend dat ons bestuur INOS de actie zal
ondersteunen en er wordt op alle scholen geïnventariseerd hoe groot de stakingsbereidheid is. Het is goed om
er alvast rekening mee te houden dat 15 maart de school
gesloten kan zijn. Met de actie vraagt het onderwijs vooral
aandacht voor het grote tekort aan leerkrachten nu en in
de toekomst. Die tekorten ontstaan door het feit dat werken in het onderwijs op dit moment niet aantrekkelijk genoeg is. Er dienen maatregelen genomen te worden die dit
proces gaan omdraaien. En ja dat kost geld.
In deze nieuwsbrief kunt u een verslag lezen van een uitwisseling die we georganiseerd hebben met de Mytylschool in Roosendaal. Een praktisch voorbeeld hoe we
invulling geven aan onze kernwaarde Samenleven. De
school is onderdeel van de samenleving. Daarom werken
we nauw samen met partners in onze omgeving en spelen
we in op maatschappelijke ontwikkelingen om leerlingen
voor te bereiden op de toekomst. We zijn respectvol en
hebben oog voor de wereld rondom de leerlingen.
Met vriendelijke groet,
Wim van Dun

We hebben een tijdje geleden het plan opgevat om deze
groepen met elkaar in contact te brengen. Leerzaam voor
alle kinderen, passend bij
het vak burgerschap en een
kleine bijdrage aan een inclusieve samenleving.
Dinsdag 22 januari was het
zover, nadat we eerder de
kinderen voorbereid hebben op deze ontmoeting.
Ondanks de sneeuw stonden in de middagpauze 2 busjes met 8 leerlingen van meester Bram met zijn onderwijsassistente voor de school. Om
elkaar beter te leren kennen, zijn we gestart in de gymzaal
met wat “kennismakingsspellen”. Hiermee was het ijs al
snel gebroken. Daarna zijn we in het lokaal van 6B menukaarten gaan versieren in
gemengde groepjes. Op
het programma staat
namelijk nog een bezoek
van groep 6B aan de Mytylschool te Roosendaal.
Daar zullen we met zijn
allen gaan koken onder
leiding van een professionele kok. Wordt vervolgd.

Bijlage bij nieuwsbrief
Brief CJG, Samen is Cool en andere workshops voor
kinderen
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Instroomgroep kleuters
We zijn dit schooljaar gestart met 5 kleutergroepen, dat is er 1 minder dan in het vorige schooljaar. We zien dat
deze groepen nu snel vol lopen met nieuw aangemelde 4-jarigen. Dat is natuurlijk fijn, maar we willen de groepen
ook niet te groot laten worden. De begeleiding van de leerlingen is dan niet zoals we graag zouden willen.
We hebben besloten om vanaf 1 maart 2019 de nieuwe kleuters te laten starten in een nieuwe instroomgroep.
Deze groep komt in de speelzaal en zal starten na de voorjaarsvakantie. De speelzaal gaan we voor die tijd inrichten als klaslokaal. De ouders van de nieuwe leerlingen zijn daarover al geïnformeerd. Binnenkort horen deze ouders ook wie de leerkracht wordt van de instroomgroep. In het nieuwe schooljaar zullen de nieuwe leerlingen weer
opgenomen worden in de reguliere kleutergroepen.

Schoolapp en Klasbord
Zoals al eerder gemeld blijken er steeds meer ouders zich aangemeld te hebben voor onze schoolapp. Naast deze schoolapp gebruiken we ook nog de app Klasbord voor snelle sfeerberichtjes vanuit de groepen. Er is besloten
om met ingang van het nieuwe schooljaar Klasbord niet meer te gebruiken maar het vergelijkbare Klasboek in
onze schoolapp. Dit past in ons streven om zoveel mogelijk te werken vanuit één centraal punt. U krijgt daarover
natuurlijk nog meer informatie.

Uit de oudervereniging
Start van 2019!!
De aankomende OV vergadering is 24 januari. Hierin worden de lopende zaken besproken. De vergadering daarop, op
18 maart, zal directeur Wim van Dun ook aanwezig zijn tijdens de vergadering. Vorig jaar is dit als erg prettig ervaren.
De kerstcommissie heeft er weer een mooie afsluiting van 2018 van gemaakt. Gezelligheid in de klas, samen eten, met
een koor wat veel bekijks trok en mooie liedjes zong. Bedankt voor jullie inzet!
En de carnavalscommissie heb ik al in polonaise voorbij zien komen om er ook dit jaar weer een geweldige feestje van
te maken!
De twee thema-avonden die staan gepland: Puberbrein op 31 januari 2019 om 20.00 u. en een thema-avond rondom
game(verslaving) vanuit Novadic Kentron op 21 maart om 20.00 u. Schrijf je in wanneer je dat nog niet gedaan op via
ovpetrusenpaulus@gmail.com Met elkaar gaan we er weer een mooi jaar van maken!
De oudervereniging

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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