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Naar de toekomst kijken…..
Beste Ouders/ verzorgers,
We hebben een roerige tijd achter de rug. Laten we hopen dat we in rustiger vaarwater gaan komen.

Toch start ik met een korte terugblik. Ik wil u graag meenemen in hoe het de afgelopen periode op onze school is geweest en wat we hebben
gedaan om te voorkomen dat er groepen thuis kwamen te zitten. De afgelopen periode hebben we slechts één dag een groep thuis gehad
(vanwege geen vervanging, niet vanwege quarantaine) en dat is geweldig. Dit kan alleen doordat het team zich geweldig heeft ingezet. Het
gevolg hiervan is helaas wel dat ondersteuning soms is komen te vervallen of lesprogramma’s zijn omgegooid. Collega’s komen daardoor
niet altijd aan datgeen toe waar zij eigenlijk tijd en ruimte voor hadden. Werk blijft daardoor liggen en dient op andere momenten te worden
afgemaakt. Er zijn veel collega’s die zelfs in hun vrije uren, weekenden of avonduren doorwerken in het belang van de kinderen. Ik weet en
snap dat dit voor u niet altijd zichtbaar is. Toch vind ik het van belang u dit te laten weten. Het beantwoordt wellicht ook de vraag waarom
studie- of lesvrije dagen doorgang vinden. Wij hebben deze tijd en ruimte nodig om het voor de kinderen goed te regelen. Onderwijskwaliteit
vraagt nu eenmaal zorg en aandacht.
We ervaren een bijzondere uitdaging in het goed opvangen van de groep bij uitval leerkracht. Ook wij merken inmiddels dat er een lerarentekort is. Het is daarom dat wij inzetten op “anders organiseren” in de vorm van de inzet van Qrabbelaars. Qrabbel is een vervangingsorganisatie waarin mensen werkzaam zijn binnen één creatief vakgebied variërend van techniek, sport, filosofie, theater, programmeren, schilderen
etc. Als zij vervangen, bieden zij een educatief dagprogramma aan gericht op een van deze disciplines. De afgelopen weken hebben wij regelmatig Qrabbelaars mogen ontvangen en de eerste ervaringen zijn zeer positief. Kortom we blijven vooral zoeken en denken in kansen en mogelijkheden. Kinderen moeten naar school kunnen! Ook in tijden van krapte.
Als het goed is gaan we een periode tegemoet waarin we terugkeren naar het “normale”. In deze nieuwsbrief leest u wat dit verder betekent. We zoomen in op de komende periode en nog resterende maatregelen en herhalen de regels omtrent verlof.
In het kader van terug naar normaal gaan we ook weer inzetten op gezamenlijke vieringen en activiteiten. De eerste viering staat al voor de deur. Volgende week vrijdag vieren
we op school carnaval. We gaan voor dubbel zoveul leut want we hebben heel wat in te
halen; Me doen’ut dubbel deez jaor!
ALAAF!!!
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We zijn trots om u te laten weten dat we veel aanmeldingen mogen ontvangen. We heten iedereen op onze school van harte welkom. Ook zijn
we per 1 februari gestart met de instroomgroep. We hebben hiervoor juffrouw Astrid Lieshout aangetrokken. Zij is inmiddels met veel plezier
op onze school getart. Daar waar we juffrouw Astrid verwelkomen nemen we helaas ook afscheid van een collega. Wie dat is? Lees snel verder.
In het nieuwe jaar is ook de MR weer bijeengekomen. Zij hebben een belangrijke missie. In deze nieuwsbrief ziet u waar we het met de MR
over hebben gehad en vindt u meer informatie.
Dan sluit ik mijn voorwoord af met het aankondigen van een zeer mooi initiatief van een aantal leerlingen van onze school. Wat dit is…..dat
gaan zij u zelf uitleggen
Ik hoop dat u nieuwsgierig bent geworden om verder te lezen!
Met vriendelijke groet,
Maartje Schalk
Locatiedirecteur Kbs Petrus en Paulus

De komende periode
Brengen en halen
Op 1oktober 2021 heeft u een brief ontvangen van school waarin de afspraken rondom brengen en halen hebben gestaan. Dit was op het
moment dat we niet met beperkende maatregelen te maken hadden en het betrof hier een permanente wijziging. Het besluit is in samenspraak met de MR genomen en zorgvuldig afgewogen. Hieronder vindt u de hoofdlijnen van dit besluit:
- inloop maandag t/m vrijdag tussen 8:20 en 8:30 voor groep 1-2 t/m 8;
- uitloop groep 1-2 vanaf 14:40 en voor groep 3 t/m 8 om 14:45 (woensdag 12:25 groep 2 en 12:30 groep 3 t/m 8);
- geen ouders/verzorgers op het schoolplein;
- het gebruik van de verschillende ingangen die het gebouw kent, de kinderen weten precies waarlangs ze moeten binnengaan;
-toegang via “hekken” is vrij te kiezen.
We begrijpen dat er vanuit u soms wel behoefte is aan contact met de leerkracht voor schooltijd, zeker als er dringende zaken zijn. We willen
u laten weten dat u dan uiteraard even naar binnen kan en mag lopen om de leerkracht kort te spreken. Daarnaast bestaat er natuurlijk altijd
de mogelijkheid om een afspraak te maken met de leerkracht indien u dit wenst. We gaan er ook vanuit dat de geplande oudergesprekken
weer gewoon “fysiek” kunnen plaatsvinden.
Bent u benieuwd naar het waarom van dit besluit verwijs ik u naar de brief van 1 oktober 2021. Deze is als bijlage aan de nieuwsbrief toegevoegd.
Mondkapjes en Testen
De komende periode blijven we zelftesten verstrekken aan de leerlingen van groep 6 t/m 8. Zij zijn bedoeld voor afname gedurende de
schoolweek. Ons advies is daarbij om op zondagavond/maandagochtend en woensdagochtend/avond of donderdagochtend te testen. De

mondkapjes mogen we per 25 februari uitzwaaien. Dit willen we dan ook doen. Een mondkapjes loze carnaval lijkt ons erg fijn

.

Besmetting
We vragen u om besmettingen altijd te melden bij de leerkracht en
via het algemene nummer of de mail. Zo is iedereen goed geïnformeerd. Gaat uw kind ook naar een BSO? Dan ook graag een mailtje
of belletje aan hen.
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Verlof aanvragen….Hoe zit het met de regels?
We hebben een aantal zeer vreemde maanden achter de rug. Nu alles weer “normaler” lijkt te
worden is het goed om weer even aandacht te hebben voor de regels omtrent verlof. We ontvangen regelmatig verlofaanvragen en deze moeten we helaas ook vaak afwijzen. Dat is natuurlijk
vervelend maar we hebben nu eenmaal de plicht de leerplichtwet op te volgen. Hieronder nog
even alles op rij.
De regels zeggen het volgende; Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in
het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:
•
seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
•
met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
•
als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg
bent.
Kinderen mogen niet zonder reden van school weg blijven. Redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan
zijn bijvoorbeeld:
familiebezoek in het buitenland;
– vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding;
– gebrek aan boekingsmogelijkheden in de reguliere schoolvakanties;
– eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
– verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn;
– vakantiespreiding;
– samen reizen.
Wilt u verlof aanvragen? Op onze website vindt u de juiste formulieren. Na het invullen (kan digitaal) kunt u ze mailen naar:
kbspetrusenpaulus_info@inos.nl

Juf Angelique gaat weg…..
Juffrouw Angelique heeft onlangs aangegeven een andere uitdaging te hebben gevonden en de Petrus en Paulus te gaan verlaten. We vinden dit uiteraard heel spijtig maar we vinden het fijn te weten dat zij wel binnen het onderwijs werkzaam blijft. We gunnen alle kinderen
namelijk een juffrouw zoals Angelique. Juffrouw Angelique is nog tot en met 31 maart werkzaam op de PenP. Ze zal uiteraard op passende
wijze afscheid van “haar “ kinderen en ouders nemen. Ondanks dat we juffrouw Angelique gaan missen wensen we juffrouw Angelique alle
geluk in haar nieuwe baan!
We zijn uiteraard al druk zoekende naar een opvolger/opvolgster. De vacature staat op de site van INOS. Heeft u in uw netwerk contacten
die interesse zouden kunnen hebben? Dan vragen wij u de vacature onder de aandacht te
brengen.
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MR Nieuws
Beste ouders,
De MR komt ieder schooljaar ongeveer 6 keer bij elkaar om allerhande zaken te bespreken die de school aangaat. Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen worden voorgelegd aan de MR. Op dinsdagavond
15 februari 2022 hebben wij weer een vergadering gehad. In deze vergadering hebben wij de wens uitgesproken om meer verbinding te creëren tussen de MR en de ouders van deze school. Daar zullen we de rest van het
jaar, maar ook de komende jaren meer in gaan investeren. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u bent
dus altijd welkom om een vergadering bij te wonen. Ook kunnen de notulen van de vergadering opgevraagd
worden. Vragen, ideeën en/of opmerkingen over het beleid van de school kunnen ook altijd met de MR gedeeld worden. U kunt ons bereiken via de e-mail: kbspetrusenpaulus_mr@inos.nl.
Om u wat inhoudelijker op de hoogte te houden van besluiten en besproken onderwerpen tijdens de MR vergaderingen zullen wij u na iedere vergadering ook een terugkoppeling geven van hetgeen er besproken is. Wilt
u hier meer over weten, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand e-mailadres.
Tijdens de vergadering van 15 februari 2022 hebben wij de volgende onderwerpen besproken:
•

Corona en de lerarenbezetting op school: dit is een situatie die steeds nijpender wordt. Met man en
macht wordt er gewerkt om ervoor te zorgen dat leerlingen niet naar huis hoeven te worden gestuurd,
maar deze situatie is niet lang houdbaar meer. Maartje heeft hierover al een beeld geschetst in deze
nieuwsbrief.

•

De MR heeft een enquête opgesteld waarmee we een beeld willen krijgen van hoe u de communicatie en
informatieverschaffing met en vanuit de school ervaart. Het doel van deze enquête is om er uiteindelijk
voor te zorgen dat de communicatie tussen ouders en school nog efficiënter en naar meer tevredenheid
zal verlopen. Er is in de vergadering besproken wat een juist moment in het resterende deel van het
schooljaar zal zijn om deze enquête uit te sturen, zodat u niet in een korte periode overspoeld wordt met
berichten vanuit school. U kunt deze digitale enquête rond de meivakantie verwachten.

•

De Petrus en Paulus bestaat dit jaar 65 jaar en dat mag en zal gevierd worden! Communicatie hierover
volgt.

•

Vanwege de vele coronabesmettingen onder leerlingen, is het even spannend geweest of alle toetsresultaten wel op tijd binnen zouden zijn. Er kan nu in alle voorzichtigheid gezegd worden dat dit hoogstwaarschijnlijk goed gaat komen. Mocht dit in een uitzonderlijk geval niet zo zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door de desbetreffende leerkracht.

Onze volgende vergadering staat gepland voor 29 maart 2022. Wij zullen u na deze vergadering weer informeren.
Groetjes,
De MR
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Carnaval 2022 op de P&P
Vrijdag 25 februari vieren wij het leutfeest op de Petrus en Paulus! Wij zijn wederom zeer vereerd dat
Prins Arie d’n Irste en zijn gevolg onze school zullen bezoeken. Wij hopen ze om 10:33 op onze school te
mogen verwelkomen. We maken er dan weer een spetterende ochtend van! Alle groepen hebben overigens een eigen leutig programma. Met disco’s, quizzen, modeshows, ge kan het zo gek nie bedenken…..Maar uiteraard mogen ook de vaste onderdelen zoals hossen in de hal onder de muzikale begeleiding van DJ WOUT en friet eten niet ontbreken!! Goed tradities moet je tenslotte in ere houden. Na
deze geweldig feestelijke dag begint om 14:45 voor groep 3 t/m 8 de vakantie. Algemene informatie
vrijdag 25 februari: De kinderen hoeven deze dag alleen hun fruit en drinken mee te brengen. De lunch
wordt deze dag verzorgd.

Inzamelingsactie ….Voor en door wie?
Guusje,Evy en Wies uit groep 7C houden een inzamelingsactie om speelgoed in te zamelen voor kinderen waarvan
de ouders geen speelgoed kunnen betalen.
Het speelgoed brengen we naar speelgoedbank Waalwijk.
En de kinderen die het niet kunnen betalen kunnen daar elke maand een speelgoedje uit komen kiezen.
Waar kun je het speelgoed inleveren?
Er komen speelgoedbakken op school te staan in de aula, boven naast de printer en in de nieuwbouw.
Wat kun je inleveren?
Boeken, kleurboeken, tekenspullen, puzzels, knuffels (moeten schoon zijn), knikkers, bordspellen (met uitleg er nog
bij) en nog veel meer speelgoed zolang het maar heel, compleet en nog mooi is.
Hoe kan je het inleveren?
Het liefste in een zak zodat het compleet blijft.
Vanaf wanneer kan je het inleveren?
Vanaf 7 maart tot 18 maart 2022
Tip! als je niks te doen hebt in de vakantie ruim je speelgoed op en kijk wat je
kan inleveren.
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Webinar Samen Sterker –
De sociaal emotionele ontwikkeling van het basisschoolkind

Datum: 22 februari om 20.00u.
Aanmelding: https://www.cjgbreda.nl/cursussen/voor-ouders/samen-sterker-ouders/

