
Belangrijke data 
 

19,23 en 24 november Facultatieve oudergesprekken 

23 en 24 november Pré adviesgesprekken 

20 november   Lesvrije dag 1 (alle leerlingen vrij) 

27 november   Sintviering groep 1 t/m 5 

2 en 3 december  Tentoonstelling surprise 

4 december    Surprise groep 5 t/m 8 

7 december   Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag 

18 december  Alle leerlingen om 12:00 vrij i.v.m. 
    start kerstvakantie 

 

In deze editie 
 

 

• Uit de directiekamer 

• Week van de zichtbaarheid 

• Sint op de PenP 

• GMR 

 

 

 

 

 

Uit de directiekamer 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Nog één nachtje slapen en dan is de Sint weer in ons land. Tenminste als alles goed gaat. Het is ieder jaar weer spannend of 
dat het allemaal goed gaat komen. Dit jaar zal de aankomst van Sint anders dan anders zijn i.v.m.  Covid-19. Geen massale 
intochten in het land, met vele mensen op de kades en langs de straatkant. De vraag is ook waar de Sint zijn intrede zal 
doen. Is het Zwalk, Spakenburg, Leeuwarden, Staphorst of toch Breda……?  Een ding is zeker de Sint zal in veel gevallen 
“online” zijn opwachting maken.  Ook op de PenP vieren we Sinterklaas. Hoe we dat doen? Lees snel verder zou ik zeg-
gen….. 
 
Online ontmoeten, voor nu lijkt het het nieuwe normaal te zijn. Hoewel het fijn is dat we de beschikking kunnen hebben 
over de mogelijkheden die de digitale wereld ons bieden missen wij het persoonlijke contact met u als ouder. Het voeren 
van online gesprekken is toch anders. Toch maken we er samen het beste van! Als het goed is heeft u zich via Parro kunnen 
inschrijven. U ontvangt van de leerkracht een link waarmee u aan het gesprek kunt deelnemen. Nogmaals de vraag om hier 
goed de tijd in de gaten te houden en op het ingeplande tijdstip klaar te zitten.  
 
Zoals u wellicht in de vorige nieuwsbrief gelezen heeft is er deze week aandacht besteed aan zichtbaarheid in het verkeer. 
We hebben meegedaan aan de fluoractie. Foto’s hiervan vindt u in de nieuwsbrief.  
Als het gaat om verkeersveiligheid kijken wij ook verder dan de muren en poorten van onze eigen school. Ook in de omge-
ving gebeurt en verandert de omgeving en de verkeerssituatie. Als school zijn wij druk doende om na te denken hoe wij 
aandacht kunnen schenken aan de veranderende situatie en daarmee ook de verkeersveiligheid. In een volgende editie van 
deze nieuwsbrief zullen we hier verder op ingaan. 
 
In deze nieuwsbrief vragen we ook aandacht voor de nieuwe voorzitter en -vicevoorzitter van de GMR. De GMR fungeert 
voor het bestuur als een klankbord. In overleg wordt beleid toegelicht en de argumenten voor en tegen besproken. Steeds 
in goede chemie en met wederzijds respect en waardering voor elkaars rol en positie.  Kortom De GMR doet ertoe! 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Maartje Schalk 
Locatiedirecteur Kbs Petrus en Paulus 
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Sint op de PenP 

Ook dit jaar vieren we, ondanks Covid-19, Sinterklaas op de Petrus en 

Paulus. We nemen u graag mee in welke activiteiten er allemaal ge-

pland staan. 

Dit jaar is er gekozen om het sinterklaasjournaal en deze verhaallijn te 

volgen. Vandaag, 13 november zal de school versierd worden en zullen 

de kinderen van groep 5 t/m8 lootjes gaan trekken voor de surprises. 

Zo heeft u voldoende tijd om samen met uw kind een fantastische sur-

prise in elkaar te zetten. We vragen u ook om goed de informatiebrief 

die bij de surprise hoort door te lezen hier staan belangrijke aanwijzin-

gen in.  

Maandag 14 november komen de kinderen op school welke geheel in 

Sinterklaassfeer zal verkeren. In de periode van woensdag 16 tot 19 

november gaat iedere klas met een andere klas knutselen. Vorig jaar 

hebben we dit ook gedaan en dit was een daverend succes. De ge-

maakte kunstwerken zullen vervolgens een plek krijgen in onze school! 

Op maandag 23 november ontvangen alle kinderen een kleinigheidje 

van de Sint. 

Op vrijdag 27 november zullen de Sint en zijn Pieten ons komen bezoe-

ken, tenminste als ze aankomen in Nederland. Uiteraard houden ook 

de Sint en zijn Pieten zich aan alle RIVM-richtlijnen. We gaan er een 

geweldige dag van maken. 

Op woensdag 2 december is het moment daar om alle fantastische sur-

prises in te leveren en zullen we een heuse tentoonstelling houden. Dit 

is altijd al een feest op zich. Op vrijdag 4 december mogen de kinderen 

hun surprises uitreiken en ontvangen.  Daarna sluiten we de Sinter-

klaas periode af. 

Uiteraard zullen we van al deze geweldige festiviteiten beelden met u 

delen.   

Week van de zichtbaarheid 

Deze week hebben wij aandacht geschonken aan de zogenaamde Fluoractie! We 

hebben samen met de kinderen besproken waarom zichtbaarheid zo belangrijk is in 

het verkeer.  Alle groepen zijn op de foto geweest met fluoriserende kleding. Een-

maal zonder en eenmaal met flits. Het effect is groots! Op de foto’s is dit goed te 

zien. Op deze wijze wordt ook voor kinderen duidelijk wat het effect is van dergelij-

ke kleiding in het verkeer.  

Aankomende maandag kijkt de Professionele Leergemeenschap Verkeer naar wat 

zij de best gelukte foto vinden. Deze groep krijgt hiervoor een klein prijsje. Wel wil-

len we benadrukken dat alle groepen hun uiterste best hebben gedaan en wij erg 

trots op ze zijn! 
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Nieuwe (vice)voorzitter GMR INOS 

De GMR heeft een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter! 

Na de verkiezingen en met de komst van de nieuwe leden werd het tijd voor een nieuwe rolverdeling. 
We zijn erg blij dat ons nieuwe lid Sharon Hiemstra de taak van voorzitter op zich neemt. Samen met 
het ouderlid Jan-Willem Thoen, onze nieuwe vicevoorzitter, heeft de GMR een sterke basis om mee te 
praten, mee te denken en mee te beslissen over bovenschools INOS-beleid. 

 

Hieronder stellen zij zich voor: 

Mijn naam is Sharon Hiemstra en ik woon in Breda. Ik ben 35 jaar en ben ge-
trouwd met Jeroen. Wij hebben 3 kinderen, een meisje van 5, een jongen van 
3 en een jongen van 1 jaar. Ik ben binnen INOS zo’n 11 jaar werkzaam. Ik ben 
begonnen op het VSO Breda College als leerkracht, na heel wat jaren ben ik 
sinds kort werkzaam op Ons Sbo en van de vele rollen nu in de rol van Intern 
begeleider. 

Sinds dit jaar lid geworden van de GMR en ik mag de voorzittersrol op me ne-
men. Ik heb er enorm veel zin in om met de leden samen te brainstormen over 
allerlei zaken rondom personeel, onderwijs en financiën.  

Naast mijn werk zit ik binnen de tennis in het verenigingsleven en houd ik van gezelligheid!  

 

Ik ben Jan-Willem Thoen, trotse vader van 3 jongens waarvan onze jongste Floris op 
SO het Kasteel zit. Sinds 2 jaar zit ik als ouderlid in de GMR en de GMR commissie 
financiën. Er gebeurd een hoop in het onderwijs zeker in deze uitdagende corona 
tijd en ik vind het erg mooi om mijn steentje bij te kunnen dragen en het ouderper-
spectief te kunnen geven. Ik heb er veel zin in om als vicevoorzitter samen met alle 
leden van de GMR een goede en zinvolle invulling te geven aan de medezeggen-
schap binnen INOS. Als er ouders zijn met vragen over bovenschoolse zaken, neem 
dan gerust contact met me op! 

 

Mocht je vragen hebben aan de GMR dan kun je altijd contact opnemen via het mail adres 
gmr@inos.nl  Wil je meer weten over de GMR? Ga naar https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/ 
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