
 
 

 

De Petrus en Paulus bestaat 65 jaar! 
 
Dit schooljaar vieren we het 65 jarige bestaan van onze school. Hoe fijn dat het weer mag na 2 jaar waarin er niet zo 
heel veel mogelijk was! 
 
Dat is dan ook precies de reden dat we gaan uitpakken met een feestweek van wel 4 dagen! 
Leest u dit goed door want door de vele plannen zijn de schooltijden hier en daar aangepast. 
 
Dinsdag 7 juni 
 
We starten deze dag met een taartenwedstrijd waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken! 
Schrijft u de datum vast op?  

 
 
 
Op deze dag gaan de kinderen op de gebruikelijke schooltijden naar school. Op de eerste dat zullen we starten met 
een quiz over onze school in alle klassen. Daarna zullen we met elkaar proosten op een mooie feestweek en gaan we 
het taartenbuffet bestormen! 
In de middag gaat elke groep van start om mooie feestversiering te knutselen om het gebouw op te vrolijken! 
 
Wat een fijne eerste dag! 

 



 
 

 

De Petrus en Paulus bestaat 65 jaar! 

Woensdag 8 juni 
 
Op deze dag passen we onze schooltijden aan.…….Voor het eerst in lange tijd gaat de Petrus en Paulus weer op 
schoolreis!! Met heel de school gaan we een bezoek brengen aan het mooiste pretpark in Noord Brabant………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kinderen verwachten we die dag op school tussen half 9 en kwart voor 9. Graag op tijd aanwezig, met een rug-
zak gevuld met fruit, lunch, drinken en natuurlijk wat lekkers! Kijkt u dan ook naar het weer? Afhankelijk daarvan mag 
de zonnebrand of het regenpak mee….. 
 
We vertrekken met bussen richting het park. 
De terugreis zal aanvangen om 17.00 uur voor de groepen 1/2 t/m 8.  De schooldag is langer dan gewoon om opti-
maal gebruik te kunnen maken van de Efteling!  
 
Heeft u een Efteling abonnement voor uw kind? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven op:                            
karin.verschuren@inos.nl en het abonnement op de dag zelf aan uw kind meegeven? Het kan op de dag zelf bij de 
leerkracht in bewaring worden gegeven. 

 
De jongste kleuters, die normaal vrij zijn op deze dag, zijn van harte welkom maar ook hiervoor moet u uw kind even 
opgeven bij de leerkracht van uw kind, VOOR 13 MEI. Dit i.v.m. het benodigde aantal bussen. U kunt zelf het beste 
inschatten of uw kind hier blij van wordt! Als u uw kind NIET opgeeft gaan we ervan uit dat hij/zij niet meegaat! 

Wat tof dat we dit met heel de school kunnen doen! We hebben er erg veel zin in! 

 
 

 

mailto:karin.verschuren@inos.nl


 
 

 

De Petrus en Paulus bestaat 65 jaar! 

Donderdag 9 juni 
 
Deze dag starten we wat later i.v.m. de late thuiskomst tijd van gisteren. 
De kinderen worden om half 11 op school verwacht. Mocht deze tijd voor u echt onmogelijk zijn dan kunt u dat aan-
geven bij de groepsleerkracht. We maken een inventarisatie en zullen de kinderen dan op de gewone schooltijd op 
school opvangen. 
 
Omdat we de dag later beginnen zal er deze dag alleen een lunchpauze zijn. Fruit hoeft dus niet mee naar school, 
wel een lunch.  
 
De donderdag zal ingevuld worden met verschillende (creatieve) workshops. We gaan museale stukken maken die u 
op vrijdag kunt komen bewonderen voor het goede doel. 
 
De eindtijd zal gewoon zoals altijd zijn, 14:45. 
 
Vrijdag 10 juni 
 
We starten deze dag op de gebruikelijke tijd. De laatste dag van onze feestweek staat in het teken van het goede 
doel! We halen geld op voor Stichting Jarige Job. Ieder kind heeft immers recht op een feestje! 

In de ochtend zullen de leerkrachten een feestelijke podiumact verzorgen voor alle kinderen. De rest van de dag zijn 
we druk bezig met de voorbereidingen voor de middag…. 
 
Vanaf 14.00 uur zullen de deuren van de school opengaan voor u als bezoeker! U kunt, in de week voorafgaand aan 
de feestweek een entreekaartje kopen. Met dit kaartje krijgt u op vrijdagmiddag, afhankelijk van uw tijdslot, toegang 
tot het Petrus en Paulus Feestmuseum!!! 
 
U kunt alle klassen bezoeken, het werk bekijken en hier en daar zelfs echt bieden op ware kunstwerken! 
Aansluitend zal er op het plein een afsluitende high fris met bubbels zijn voor ouders, belangstellenden en leerkrach-
ten. Dan sluiten de hekken uiterlijk om 16.15 uur om te gaan nagenieten van een hopelijk topweek!!! 
 
Houdt u de komende periode de nieuwsbrieven in de gaten voor verdere details?? Eventuele vragen en / of opmerkin-
gen over de invulling van de feestweek mogen naar karin.verschuren@inos.nl 
 
 

 

https://stichtingjarigejob.nl/


 
 

 

De Petrus en Paulus bestaat 65 jaar! 

 
Hulp nodig in de feestweek 
 
Deze feestweek kunnen we niet organiseren zonder uw hulp! Hieronder in dit schema kunt u zien waar we hulp nodig 
hebben en hoe u zichzelf kunt opgeven! 
 
 
Tip! Checkt u meteen even uw agenda of u kunt en geef u meteen op!!!! Dan kunt u het niet vergeten! 
 
 

 


