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Belangrijke data
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13 februari leerlingen geen les
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Uit de directiekamer
Beste ouders / verzorgers

Hierbij ontvangt weer een nieuwsbrief van de school.
We zijn al bezig met de voorbereidingen van een
feestelijke Carnavalsviering. In de volgende nieuwsbrief zal daarover alle informatie worden gegeven. In
deze nieuwsbrief zal onze nieuwe collega van de instroomgroep zich voorstellen. Zoals u weet, gaan we
per 12 maart starten met deze 6e kleutergroep.
In de vorige nieuwsbrief ben ik al ingegaan op de
komende landelijke staking binnen het onderwijs op
15 maart. U kunt hierover meer lezen in dit schoolnieuws.
In de MR vergadering van deze week is op initiatief
van de oudergeleding gesproken over de planning
van de eerste rapportbesprekingen in maart. Na 2
schooljaren met deze veranderde planning van de
verschillende oudergesprekken, gaan we dit in samenspraak met de MR de komende tijd goed evalueren.
Met vriendelijke groet, Wim van Dun

ZWERFBOEK
Het zwerfboekenstation is een hit! Het is zelfs zo gewild dat er geen boeken meer zijn….
De regel “laat je boek zwerven” blijkt dus niet zo handig. Als je boek uit is, wil je hem dan terug in de kast
zetten? Dan kunnen andere kinderen hem daarna
lenen.
Boeken die je thuis niet meer leest mag je nog steeds
inleveren bij Juf Kim of je eigen leerkracht!

STAKING 15maart 2019 onderwijs
Staking
Op 15 maart is er een grote landelijke staking in het
onderwijs. Alle professionals in het onderwijs staken,
van basisschoolleerkrachten tot medewerkers van de
universiteiten.
Het is voor het team van Petrus en Paulus geen discussie punt geweest; het team is unaniem in de bereidheid om te staken. Daarom zal de school op 15
maart gesloten zijn. Ons
bestuur INOS steunt de staking.
Het doel van de staking is
om de salarissen, de loopbaanperspectieven en de
werkdruk zo aan te passen dat het vak weer aantrekkelijk wordt. In 2025 wordt een lerarentekort verwacht
van 10.000 banen. Ook op onze school merken we dit
al. Het wordt steeds moeilijker om vervangers te vinden voor zieke collega’s en dus houden we ons hart
vast voor een griepgolf. Op het moment dat er geen
vervanging meer beschikbaar is lopen alle radertjes in
de school vast. Het onderwijs stagneert en mensen die
nu zorg dragen voor ondersteuning en beleid kunnen
hun werk niet doen.
We moeten met z’n allen de overheid ínspireren om te
kijken naar goede voorbeelden, b.v. Finland, waar het
vak leerkracht een begerenswaardig beroep is, omdat
de salarissen en de werkdruk goed geregeld zijn, maar
ook omdat je als leerkracht een hele brede opleiding
krijgt, waarmee je ook door zou kunnen groeien naar
ander werk. En dat is precies waarom het vak in Nederland niet aantrekkelijk meer is.
Het team van de P&P heeft er alle begrip voor dat de
staking voor ouders echt lastig is. We vinden het belang van gegarandeerd goed onderwijs echter zo
groot, dat we toch de keuze hebben gemaakt aan de
staking deel te nemen. We hopen dat u allemaal achter ons kunt staan; samen voor goed onderwijs, nu en
in de toekomst. Het is belangrijk dat er deze dag positieve aandacht is voor de onderwijsactie. Een gedeelte
van het team is dan ook van plan om op deze dag een
alternatieve maatschappelijke taak te gaan uitvoeren.

Bijlage bij nieuwsbrief
Flyer Kinderkoor Princenhage,
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Instroomgroep Leerkracht
Mijn naam is Marieke Knuistingh Neven. Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de Pabo,
gericht op de specialisatie jonge kind. Ik vind de rijke fantasie van jonge kinderen en de
manier waarop zij in het leven staan fantastisch! Toen ik hoorde over de instroomgroep
op de Petrus en Paulus hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Ik vind het superleuk
dat ik deze functie mag gaan vervullen. Ik zal nog iets vertellen over mijzelf. Ik ben 23
jaar en woon in Breda. In mijn vrije tijd ga ik graag een rondje hardlopen of wielrennen.
Daarnaast houd ik van lezen en op reis gaan samen met een backpack op mijn rug. Na
de carnavalsvakantie zal ik op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de Petrus en
Paulus aanwezig zijn. Ik heb er al heel veel zin in.

SCHOOLREIS VAN DE GROEPEN 4
Op vrijdag 1 februari zijn de groepen 4 naar de Oliemeulen in Tilburg geweest. Dit paste
bij ons thema "Reptielen" van 4x Wijzer. Het was wel een beetje koud, maar gelukkig
hebben we naast alle dieren binnen, ook veel dieren buiten kunnen zien: schildpadden,
leguanen, slangen, krokodillen, kameleon, varanen en ook andere dieren die niet tot de
reptielen behoren.
De presentatie over slangen en spinnen heeft bij de kinderen
wel de meeste indruk gemaakt. Wat een dappere kinderen zeg,
bijna iedereen heeft een slang om zijn nek gehad en een vogelspin vastgehouden.
Buiten in de sneeuw mochten we kijken naar de roofvogelshow. Sommige vogels waren
niet zo gewend aan sneeuw en deden een beetje eigenwijs. Wisten jullie dat een witkopgier over zijn eigen poten poept? Daarom zijn zijn poten mooi wit...
We hebben genoten van deze leuke en leerzame dag!

WERKGROEP VERKEER
Inmiddels werken we al een tijdje met de nieuwe adviesroute rondom de school. Uit reacties van ouders begrijpen we dat dit de verkeerssituatie rondom de school een heel stuk heeft verbeterd. Daar zijn we blij mee. Wel
merken we, dat het belangrijk is om hier aandacht voor te blijven vragen. Het parkeren rondom de school en het
gebruik van de Kiss & Ride strook gaat immers nog niet in alle gevallen en op alle plaatsen volgens de regels. De
wijkagent heeft laatst al een controle uitgevoerd en helaas bonnen moeten uitschrijven.
In samenspraak met de andere school in de straat Ons SBO en de verkeersdeskundige van de gemeente is besloten om de adviesroute uit te breiden. Bij beide scholen komen nu in plaats van de verplaatsbare borden definitieve aanduidingen (borden) van de route.

123Zing
In november hebben we u al geïnformeerd over onze nieuwe muziekmethode 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 hebben we een aantal maanden hulp gekregen van een collega met ervaring met deze methode. Jacqueline Heilema van basisschool St. Josef heeft de muzieklessen
eerst voorgedaan en op dit moment is ze de leerkrachten aan het coachen
terwijl ze zelf de muzieklessen geven.
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Deze begeleiding loopt nog door tot de voorjaarsvakantie, daarna gaan de leerkrachten zelf door.
We gaan er vanuit dat deze muzieklessen dan structureel opgenomen zijn in ons aanbod binnen de school. Aan het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten zal het
niet liggen, hebben we de afgelopen periode gezien. Nog 3 weken dan en dan nemen
we al weer afscheid van juf Jacqueline. Bij deze willen we haar heel erg bedanken
voor de enthousiaste en deskundige begeleiding. De eigen muziekkartrekkers binnen
de school nemen het van haar over.
De begeleiding is mogelijk gemaakt door een speciale muzieksubsidie. Ook is nu de
muziekkast op school 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.

THEMA KUNST KLEUTERGROEPEN
In de kleutergroepen wordt hard gewerkt aan allerlei vormen van kunst.
Gaandeweg weten we steeds meer over de kunstenaars die wereldberoemd zijn geworden. Leonardo da Vinci
met de Mona Lisa, Vincent van Gogh, Kadinsky.
En onze kleuters blijken zelf ook echte kunstenaars te zijn. De klassen zijn ware musea geworden.
Binnenkort ronden we dit thema af maar eerst willen we laten zien waar we zo hard aan gewerkt hebben. Daarom sluiten we af met een expositie op vrijdag 15 februari. Om 14.15u zijn alle ouders van groep 1-2
van harte welkom in ons museum. Uw zoon, dochter kan u rondleiden en alles laten zien. Na deze persoonlijk begeleide tour is het alweer tijd om naar huis te gaan en kunt u samen aan het weekend beginnen.
Leerkrachten groep 1-2.

kbspetrusenpaulus_info@inos.nl // www.petrusenpaulusschool.nl

