
Belangrijke data 

10 september  Informatieavond groep 3 

14 september  Cito entreegesprekken 

17 september   Cito entreegesprekken 

18 september      Groep 1-2 vrij 

23 september   Studiedag (alle leerlingen vrij) 

24 september  Luistergesprek groep 3 t/m 7 

28 september   Luistergesprek groep 3 t/m 7 

30 september   Start Kinderboekenweek 

13 oktober   MR vergadering 

19-23 oktober  Herfstvakantie 

26 oktober   Inosdag (alle leerlingen vrij) 
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Uit de directiekamer 
Beste ouders/verzorgers, 
 
En dan zijn de eerste weken al weer bijna voorbij. Wat vliegt de tijd. Iedere dag loop ik met een brede glimlach door de school. 
Wat wordt er hard gewerkt door de leerlingen en het team.  
 
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al benoemd heb betekent een nieuw schooljaar ook dat we weer stappen in de schoolontwikke-
ling gaan zetten. Later in deze nieuwsbrief kunt u hier verder over lezen.  
 
Fijn dat de in en-uitloop soepel verloopt. Samen nemen we zo verantwoordelijkheid en houden we rekening met elkaar. Van zo-
wel ouders als teamleden hebben we vernomen dat deze momenten voor de leerlingen erg lang duren en daardoor ook veel 
kostbare onderwijstijd verloren gaat. In deze nieuwsbrief zult u dan ook lezen dat we hier een wijziging in door gaan voeren. 
 
De herfst staat voor de deur…...de snotneuzen die daarmee gemoeid gaan ook. Om u als ouder te helpen in het beslissen of uw 
kind wel of niet naar school kan of mag vindt u in de bijlage een zogenaamde beslisboom. We begrijpen dat het soms lastig kan 
zijn als kinderen thuis moeten blijven of u onder schooltijd door ons gebeld wordt. Toch is het in ieders belang dat we de regels 
serieus blijven nemen en het samen doen.  We krijgen op dit moment vragen of leerlingen thuis kunnen werken. Het kost ons tijd 
om dit als school goed te kunnen organiseren en af te spreken. We vragen hiervoor uw begrip. Volgende week ontvangt u meer 
informatie over de mogelijkheden om thuis te kunnen werken. 
 
Binnenkort staan de schriftendag en luistergesprekken gepland. Helaas moeten we voor nu constateren dat de schriftendag niet 
op verantwoorde wijze te organiseren is. Met pijn in het hart hebben we besloten deze te annuleren.  
De luistergesprekken gaan wel door. Informatie hierover vindt u later in de nieuwsbrief terug.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maartje Schalk 
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MR is weer van start! 
De afgelopen week is de MR voor het eerst bijeengekomen. Het komende jaar kie-
zen we voor een ietwat andere invulling van de overlegmomenten. Op de agenda zal 
dit jaar naast de vaste onderwerpen ook ruimte zijn een verdieping op thema’s. Dit 
schooljaar komen de volgende thema’s aan bod; 

• Sociale Veiligheid 

• Financiën 

• Communicatie 

• Passend onderwijs 

• Brede school/ TSO 

Vergaderdata: 13 okotober, 1 december, 5 januari, 23 februari, 6 april, 18 mei, 29 
juni. Na elke vergadering zullen we schriftelijk terugkoppeling geven in de nieuws-
brief. 
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Luistergesprekken groep  

3 t/m 7 

Op donderdag 24 en maandag 28 september vinden er luisterge-
sprekken plaats. We zijn blij u te kunnen laten weten dat we u weer 
fysiek mogen ontvangen op onze school.  

Om ervoor te zorgen dat we de avonden op veilige en verantwoorde 
wijze kunnen organiseren kan er slechts één ouder aanwezig zijn tij-
dens het gespreksmoment. We begrijpen dat dit lastig kan zijn maar 
de huidige situatie dwingt ons tot het maken van deze keuze.  

We vragen u bij eventuele klachten thuis te blijven. Ook verzoeken 
wij u vriendelijk bij binnenkomst van de school uw handen te ont-
smetten bij de desinfectiezuil en uiteraard om de 1,5 meter afstand 
te houden. 

Vandaag ontvangt u een mail met daarin de link om in te loggen op 
schoolgesprek en in te schrijven voor de luistergesprekken. Let op! 
Inschrijven kan pas vanaf 17:00. Verdere uitleg hierover vindt u in de 
begeleidende brief in de bijlage. 

 

“We zien er naar uit om u weer te ontmoeten!” 

 

 

 

 

 

 

Groene voetstappen 
Volgende week is de week van de Groene Voetstap-

pen.  De Groene Voetstappen Week is een landelijke 

bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden 

kinderen aan meedoen. Gedurende één schoolweek 

komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, 

skatend of met het openbaar vervoer naar school en 

verdienen daarmee Groene Voetstappen-stickers. 

Tijdens de actieweek besteden wij als school aan-

dacht aan onderwerpen als klimaatverandering, 

duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid. 

Bovendien kunnen er Gouden Voetstappen verdiend 

worden door iets extra's te doen voor het milieu.  

Uiteraard is het fijn als u volgende week thuis ook 

met uw kind over verkeersveiligheid en duurzaam-

heid wil spreken. Zo geven samen meer betekenis 

aan deze thema’s. 

 

 



In en-uitloop gewijzigd!! 

Per maandag 14 september komen de verschillen-
de tijdvakken en de indeling op alfabetische volg-
orde te vervallen. De inloop zal voortaan voor alle 

leerlingen van   8:15 tot 8:30 zijn. 

 

De uitloop in de middag komt geheel te vervallen. 
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8  gaan vanaf 

maandag 14 september om 14:45 naar huis. Voor 
de leerlingen van groep 1/2 is dit 14:40.  

 

Omdat het drukker zal worden in en rond de 
school willen we u vragen goed op te letten en de 

richtlijnen te blijven volgen (de juiste in en –
uitgang schoolplein en gebouw, 1,5 meter afstand 
tot elkaar houden, aanhouden van advies rijrich-

ting en zo snel mogelijk de omgeving van de school 
verlaten) .  
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Schoolontwikkeling 

Basis op orde 

We streven naar een 'goed' voor het pedagogisch klimaat. Dit door actief 
aandacht te besteden aan sociale emotionele ontwikkeling en burger-
schapsvorming.  

Alle teamleden werken aan hun professionele ontwikkeling. 

We stellen duidelijke en realistische ambities als het gaat om het behalen 
van resultaten. 

We werken volgens de principes van BAS (Bouwen aan een Adaptieve 
School), welke we dit jaar gaan herijken om zo beter de kunnen aanslui-
ten op de behoeften van onze leerlingen. 

Onderzoeken en ontdekkend leren 

Alle groepen werken thematisch en onderzoekend. 

Voor Vierkeerwijzer werken we de aardrijkskunde en geschiedenislijn ver-
der uit.  

Onderzoekend en Ontwerpend leren maakt deel uit van het curriculum op 
de Petrus en Paulus. 

Maatwerk 

We werken met adequate actuele methodes. Dit jaar starten we met een 
nieuwe methode voor Engels. Deze zal ook worden geëvalueerd.  

We hebben een duidelijke beleid op zowel lichte als zware ondersteuning. 
We voeren regie over het te geven onderwijs en het inzetten van de extra 
ondersteuning. 

Leerkrachten onderzoeken waar leerlingen stagneren in hun schoolont-
wikkeling. De individuele onderwijsbehoeften van leerlingen worden zo-
veel mogelijk geclusterd. 

Aanbod P-plein continueren voor leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong 
waarbij er aandacht is voor het zijnsluik. Speelplein uitbreiden en verbete-
ren. Verrijkingslessen in de eigen klas aanbieden. 

Eigenaarschap 

Het komende jaar gaan we verkennen wat een volgende stap zou kunnen 
zijn binnen de huidige gesprekkencyclus. Meer eigenaarschap stimuleren 
door het voeren van leerdoelgesprekken/LOL gesprekken.  

De leerlingraad wordt weer opgestart. Op deze wijze mogen ook leer-
lingen meepraten over “het onderwijs, aanbod etc.” op de eigen school. 

Samenwerken  

Door de gehele school is sprake van coöperatief leren, zowel op leerling 
als teamniveau. 

We leren om verder te kijken dan de eigen leefomgeving. Aandacht voor 
de ander/medemens ofwel samenleven. We doen dit niet alleen binnen 
school maar leggen ook de verbinding met andere ketenpartners. 
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Engels op Kbs Petrus en Paulus 

Ook dit jaar worden er weer Engelse lessen aangeboden op onze school. 

 Zie de praktische informatie hieronder over hoe u uw kind kunt laten  

deelnemen indien gewenst.  

Stedelijk Jeugdkoor 
 

 

 

 

 

Kom zingen bij Stedelijk Jeugdkoor 

Breda en ervaar bij ons hoe gezellig 

samen zingen is! 
 
Op een steenworp van de Petrus & Paulus repeteert 
zanggroep HELDER van Stedelijk Jeugdkoor Breda. 
Zanggroep HELDER richt zich op lekker samen 

zingen, maar ook op intensief werken aan de stem, 
zangtechniek en muzikaliteit. Daarmee is zangles en 
muziekles onderdeel van de repetities. Dirigent is 
Lotte van Roosmalen. 
Omdat we echt allerlei soorten muziek zingen, zit er 
altijd wel iets bij wat aanspreekt. Zo zingen we we-
reldmuziek, musical, klassiek en meer. Als kroon op 
het werken treden we een paar keer per jaar op.  
De repetities zijn op donderdagmiddag van 16:30 tot 
17:45 en zangers zijn welkom vanaf groep 4.  
Interesse? Meld je dan aan voor twee gratis proefles-

sen of kijk voor meer informatie op https://

www.stedelijkjeugdkoorbreda.nl. 

 

 

https://www.stedelijkjeugdkoorbreda.nl
https://www.stedelijkjeugdkoorbreda.nl

