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Uit de directiekamer
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief. Nog één week te
gaan en dan kunnen we gaan genieten van een heerlijke
meivakantie. We kunnen terugkijken op een drukke, maar
ook gezellige periode met veel activiteiten. Als klapstuk
natuurlijk deze week de cultuurmarkt en de sportdag.
Daarover in dit schoolnieuws meer informatie.
Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar in volle gang. Ik had u al eerder geïnformeerd
over de keuzes die gemaakt moesten worden ten aanzien
van het indelen van de groepen voor na de zomervakantie.
Na advies ingewonnen te hebben van de MR, is besloten
om 22 groepen te gaan vormen. Twee groepen 8, drie
groepen 7, drie groepen 6, drie groepen 5, drie groepen 4,
drie groepen 3 en 5 groepen 1-2. Het aantal groepen 3 en
groepen 1-2 is nog onder voorbehoud. We kunnen pas een
definitief besluit nemen als de exacte aantallen leerlingen
in deze groepen bekend zijn.
Zoals in ons schoolbeleid staat gaan we de leerlingen van
de groepen 4 opnieuw verdelen over de groepen 5. Dit
schooljaar zal dit ook gebeuren met de leerlingen van
groep 6 richting groep 7. De leerlingen van groep 7 uit de
combinatieklas krijgen een plaatsje in de huidige twee
groepen 7. Direct na de vakantie worden de ouders en de
leerlingen van de groepen die herverdeeld gaan worden
geïnformeerd over de procedure en de planning. De totale
groepsindeling wordt op donderdag 20 juni bekend gemaakt.
Wim van Dun

Bijlage bij nieuwsbrief
Flyer Oranje comité Boeimeer ivm Koningsdag

Sportdag 12 april
Beste ouders/verzorgers,
Komende vrijdag hebben we weer koningsspelen/sportdag.
De groepen 1-2 hebben deze dag op de hockeyvelden naast
de atletiekbaan van Sprint (Burg. De Manlaan), daar verzamelen zij ook in de ochtend om 8.30 uur. De groepen 3-8
hebben deze dag op de atletiekbaan van Sprint en op de
hockeyvelden naast de atletiekbaan. Zij verzamelen om
8.30 uur op de atletiekbaan en zoeken daar hun leerkracht
op.
De kinderen krijgen een tussendoortje van de OV, maar
voor de lunch moet zelf worden gezorgd (groepen 38). Gezien de temparatuur graag warme kleding meenemen/aangeven. De groepen 1-2 zijn om 12.00 uur klaar
en kunnen dan worden opgehaald. Om 14.45 uur is voor de
groepen 3-8 de sportdag afgelopen en mogen ook zij weer
naar huis. De kinderen die aan ons zijn doorgegeven voor
de BSO worden daar naar toe gebracht.
Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

CULTUURMARKT
Wat een feest was het gisteren! De school bruiste van de activiteiten:
De dansvoorstellingen van de kleuters en de groepen 7 waren
druk bezocht. De groepen 7 hebben onder leiding van Yannick
Huijbregts van dansschool Djazzle een geweldige breakdance
voorbereid en uitgevoerd. De groepen 8 hadden samen met
een begeleider van Project Boks , Mike Groeneweg een graffiti werkstuk gemaakt. Deze waren te zien als tentoonstelling
en uit betrouwbare bron hebben we gehoord dat ze wel heel
snel verkocht waren!
Ook de tentoonstellingen van de groepen 3,4,5 en 6 waren
prachtig en veel ouders en opa's en oma's hebben alles kunnen bewonderen.
Er is ook genoten van alle mooie taarten. De jury had het erg
moeilijk met kiezen en proeven. Ze voelden zich een beetje
als Jannie en Robert uit heel Holland bakt.Er zijn 3 winnaars
gekozen te weten;
1e prijs: Anna Samsom uit groep 5
2e prijs: Fiene gr 5, Ties gr 4, Mijntje gr 2 van der Pas
3e prijs: Emma Notaltiers uit groep 5
En wat heeft het nu allemaal opgebracht? Het geweldige

bedrag van € 2.995,09
Dit gaat zoals u al weet naar het Mondiaal Centrum bij ons in
de straat. Zij hebben de symbolische cheque al in ontvangst
genomen.
Heel veel dank aan de zeer enthousiaste hulpmoeders die ons
hebben geholpen om er echt een feest van te maken!
kbspetrusenpaulus_info@inos.nl // www.petrusenpaulusschool.nl
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GEZOCHT nieuw lid MR

GASTLESSEN

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

26-3-2019|
Deze dinsdag hebben wij, studenten van Avans namens onze
leergemeenschap Jeugdwerk Surplus, gastlessen mogen verzorgen op de basisschool Petrus & Paulus in Breda.
Deze gastlessen zijn in elkaar gezet op basis van actuele thema’s. Voor elke groep hebben wij een thema gekozen dat
aansloot op de doelgroep. Deze korte module is zo ingericht
dat de leerlingen op een speelse manier meer leren over het
thema en in de klas het gesprek aan te gaan hierover. Met
veel interactie, filmpjes en spelletjes blijven de leerlingen aandachtig en enthousiast.
In groep 6/7 hebben wij de leerlingen meegenomen in de
multiculturele samenleving van nu, hen leren omgaan met
culturele diversiteit en kennis verworven over achtergronden,
cultuur, waarden en normen.
In groep 7 hebben wij samen met de leerlingen de voor-en
nadelen van social media besproken. Aan het eind van de les
hebben we gezamenlijk een WhatsHappy poster gemaakt om
afspraken te maken over verantwoord internet-gedrag.
In groep 8 is ingegaan op de “De grote sprong”, samen met de
klas hebben we ervaringen gedeeld over de brugklas en hen
verschillende tips meegegeven over deze spannende periode.
Namens Jeugdwerk Surplus willen wij basisschool Petrus &
Paulus ontzettend bedanken!

De medezeggenschapsraad is op zoek naar een ouder die
haar gelederen wil komen versterken. Een van de ouders
gaat de MR met ingang van het nieuwe schooljaar verlaten.
Een medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling of organisatie. Deze raad is een adviserend orgaan met soms wettelijke bevoegdheden. In een MR zitten zowel ouders, als leerkrachten.
Op de Petrus en Paulus nemen 4 ouders en 4 leerkrachten
deel aan de MR. De directeur is geen lid van de MR, maar
hij is wel aanwezig bij vergaderingen. Beleid wordt immers
gemaakt door de directeur en het managementteam. En
juist dit beleid is een belangrijk onderdeel van de adviserende taak van een MR. Wilt u meer informatie over de MR
of wilt u zich opgeven voor de MR, dan kan dit via ons mailadres: kbspetrusenpaulus_mr@inos.nl Als er meerdere
kandidaten zijn, dan zal via verkiezing aan alle ouders gevraagd worden wie zij graag als hun vertegenwoordiger in
de MR zouden zien.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI

Gevraagd vrijwilliger tussenschoolse opvang (TSO)
Iedere dag worden er pedagogisch medewerkers (PM-ers),
vrijwilligers en 2 sportcoaches ingezet bij de begeleiding in de
middagpauze. Voor direct zijn we op zoek naar een nieuwe
vrijwilliger voor de vrijdagen. Heeft u op een vrijdag tijd (11.
45-13.30 uur) om te komen helpen bij de Tussenschoolse Opvang, of kent u in uw omgeving iemand die daar wel ruimte
voor zou hebben, dan horen we dat heel graag. Natuurlijk
staat daar een onbelaste vergoeding van € 9,- per dag tegenover. Als ouder van een leerling van school krijgt u tevens nog
een korting op de jaarlijks te betalen TSO bijdrage. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de administratie van
de school (076-5300006).

Op dinsdag 23 april is ons
jaarlijkse schoolvoetbal
toernooi op het sportcomplex Jeka aan de Beukenlaan. Onze school doet wel
met 5 teams mee!!
We hopen dat heel veel mensen hen komen aanmoedigen!! De indeling en tijden staan op

www.schoolvoetbalbreda.nl

KONINGSDAG BOEIMEER
Ook dit jaar organiseert het Oranjecomité Boeimeer Koningsdag in de wijk. Het belooft weer een mooi feest te worden
voor klein en groot!
Het programma start om 13.00 uur met een vrijmarkt. Voor de kinderen zijn er heel veel leuke verschillende spellen en ze
kunnen weer ponyrijden en springen op de verschillende springkussens. De spellenmiddag eindigt om 17.00 uur met een
spectaculaire loterij waarbij je, door je volle spelkaart in te leveren, kans maakt op mooie prijzen van onze enthousiaste
sponsoren.
Ook voor de ouders wordt goed gezorgd met een gezellige bar, muziek van een après ski DJ en BBQ. Het feest gaat door
tot 20.00 uur.
We zien jullie graag op 27 april!
Volg ons op Facebook: Oranjecomité Boeimeer
kbspetrusenpaulus_info@inos.nl // www.petrusenpaulusschool.nl

