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Belangrijke data
15 maart
18 maart
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28 maart
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Stakingsdag Onderwijs
gr 1-2 naar Grote Kerk
ouderavond gr 3 t/m 7
nieuwsbrief
alle leerlingen vrij

Uit de directiekamer
Beste ouders / verzorgers
Na een hopelijk voor iedereen heerlijke voorjaarsvakantie,
hierbij weer een nieuwsbrief met allerlei informatie die
voor u van belang kan zijn.
U heeft het vast al gezien, in de speelzaal is een extra kleutergroep gestart. In deze groep stromen de komende
maanden de nieuwe kleuters in. Juf Marieke, de nieuwe
leerkracht van deze groep, heeft zich een tijdje terug al
voorgesteld in het schoolnieuws. Zij gaat er alles aan doen
om deze nieuwe leerlingen een
goede start te geven op de
P&P.
Ik heb u in een vorige nieuwsbrief al uitgebreid geïnformeerd over onze keuze om op
vrijdag 15 maart te gaan staken. Morgen is het zover. Een aantal leerkrachten zal naar
Den Haag gaan om mee te doen aan een actie aldaar. Ongeveer 15 leerkrachten komen morgen op een alternatieve wijze in actie. In de ochtend gaan we met ouderen uit
het zorgcentrum Aeneas/Thebe in onze wijk een wandeling maken. Deze bewoners zitten in een rolstoel en gaan
graag naar buiten, maar dat is niet altijd mogelijk. Voor
deze keer willen wij ze daarbij ondersteunen.

We hopen dat deze landelijke actiedag in het onderwijs
massale aandacht gaat opleveren voor de problemen in
het onderwijs. Dat is echt nodig. Nogmaals bedankt voor
uw begrip hiervoor!
Met vriendelijke groet,
Wim van Dun

Tevredenheidsonderzoek vanaf 18 maart 2019
Een maal per vier jaar worden de ouders van alle scholen
van INOS (het bestuur waar Kbs Petrus en Paulus onder
valt) gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Op deze wijze brengt INOS de tevredenheid van de ouders over
de school waar hun kind zit in kaart. Deze vragenlijsten
worden landelijk gebruikt en zijn afkomstig van Vensters
PO.
De leerlingen van de bovenbouw krijgen ook een vragenlijst. Die wordt jaarlijks af genomen. Zeer binnenkort zult u
een uitnodiging krijgen om deze vragenlijst in te vullen. Het
kost u maar vijf minuten van uw tijd.
Wij sturen u een link en dan komt u op uw vragenlijst. Wij
hopen dat u even de tijd wilt nemen om hem in te vullen.
Bij voorbaat willen wij u hiervoor hartelijk bedanken.

Uitstapje groepen 1/2:
WAARIZZUTNOUTOCHWEER?
Maandagochtend 18 maart bezoeken we met de groepen
1/2 de voorstelling: WAARIZZUTNOUTOCHWEER?
Een avontuurlijke tocht met (poppen) theater en muziek in
de Grote Kerk van Breda.

In de klas is al hard gewerkt ter voorbereiding op dit leuke
avontuur. Misschien heeft u thuis al één of meerdere liedjes gehoord.
We worden door een bus opgehaald en ook weer teruggebracht.

Ter info
Dinsdag 4 juni: schoolfotograaf voor de kleutergroepen

Bijlage bij nieuwsbrief
Flyer IMW en CJG
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Afscheid muziekdocent Jacqueline
Donderdag 28 februari was juf Jacqueline voor het laatst bij ons op school. Ze
heeft de afgelopen weken met heel veel enthousiasme de kinderen muziekles
gegeven en de leerkrachten gecoacht.
We hebben haar met de hele school verrast op het schoolplein met een lange
polonaise. Dit was meteen een goede voorbereiding op het carnavalsfeest de
volgende dag.
Vanaf nu gaan de leerkrachten zelf de muziekmethode 123Zing gebruiken in
de klas.
Kijk samen met uw kind naar de kidspagina van 123Zing zodat er ook thuis volop gezongen kan worden!

Van 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:
donderdag 21 maart 2019
Inloop:
19.45 uur
Start:
20.00 uur
Waar:
Aula van school
Toegang:
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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