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Nieuwsbrief 14 oktober 2022 
 

SBO Petraschool 
 
 

Vanuit de directie:  

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 

De eerste maanden van het schooljaar zitten er al weer 

op. De kinderen hebben hard gewerkt en het is ook weer 

leuk op te zien, dat de kinderen in groep 3 de eerste 

woordjes hebben geleerd. De groep 8 leerlingen hebben 

een schoolkamp gehad en de hele school heeft extra veel 

gelezen, in het kader van de Kinderboekenweek. 

 

Helaas krijgen we al veel te maken met Corona 

besmettingen en zijn er de afgelopen 2 weken al flink wat 

collega's ziek thuis geweest. 

We proberen alles zo goed mogelijk gezamenlijk op te 

lossen, maar soms moeten er helaas meer dan 2 

verschillende collega's voor de groep komen staan. 

 

In deze nieuwsbrief staat een samenvatting van het 

nieuwe Coronaprotocol in een overzichtelijk schema. 

 

Verder staan in deze nieuwsbrief nog een aantal leuke 

weetjes vanuit verschillende groepen. 

 

Veel leesplezier en een fijn weekend toegewenst! 

 

Namens het team van de Petraschool. 

 

 

  

 

Contactgegevens 

Adres: Faunuslaan 19,  

            5631 KN, Eindhoven 

Tel.    : 040-2430970 

www.sbopetraschool.nl 

Belangrijke data: 

14-10-2022 

Einde kinderboekenweek  

21-10-2022 

School om 13.00 uit 

24102022  

t/m 

28-10-2022 

Herfstvakantie 

31-10-2022 

Weer naar school 

3-11-2022 

Start week Mediawijsheid  

1-11-2022 

Week van het schoolontbijt 

10-11-2022 

Intelligentieonderzoek groep 8 

11-11-2022 

Einde week Mediawijsheid 

 

  

  

  

 

 

http://www.sbopetraschool.nl/
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Kinderboekenweek: 
Misschien heeft u het wel gezien: Op 4 oktober, dierendag, hebben we de kinderboekenweek 

geopend. Het thema is GiGaGroen. Op het plein liepen juffen en meesters met een dier, of ze 

onderzochten de natuur of ze waren heel milieubewust bezig. Natuurlijk waren Appie en Petra er 

ook bij.  

In de klassen wordt rond dit thema gewerkt. We lezen boeken over dieren, de omgeving maar 

ook over het milieu. Natuurlijk komen ook de bekroonde kinderboeken aan bod. Juffrouw Arjan 

van de bibliotheek komt ook in alle klassen rondom dit thema werken. Ze leest voor uit mooie 

boeken en leert ons met argumenten stellingen te verdedigen rondom het thema GigaGroen. 

Op vrijdag 14 oktober wordt het project afgesloten. 

 

 
 

Bouw: 
Een behoorlijk aantal kinderen heeft vorig jaar al met het leesprogramma Bouw gewerkt. Dat 

hebben we op school gedaan maar ook de ouders thuis hebben met hun kinderen eraan 

gewerkt. 

Het is de bedoeling dat u thuis nog verder werkt met dit programma totdat uw kind alle torens 

behaald heeft. We kunnen het als school namelijk niet alleen! 

De eerste kinderen hebben het programma al na de vakantie afgerond! Superfijn! 

 

Mocht u vragen hebben of het lukt niet met inloggen dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij 

opnemen. Ook kunnen de kinderen weer komen voor een kleine verrassing als ze hun spaarkaart 

vol hebben. 

 

Ik hoop dat we gezamenlijk uw kind weer zo goed mogelijk kunnen helpen. 

En bij vragen bel school of mail mij: 

 

Juf José,  

j.hafkenscheid@skpo.nl  
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Nieuws vanuit de MR:  

Wist u dat: 

- Wij dit jaar weer een enthousiaste MR hebben 
- Dit onze leden zijn: 

Juf Karin van groep J 

Juf Anneriek van groep K 

Juf José van de RT 

Juf Saskia van groep C 

Juf Brigitta van de administratie 
Tim Renes vader van Noud uit groep I 

Jorn Amesz vader van Charlotte uit groep M 

 Monique Kastelijn moeder van Angelyno uit groep D en Mariama uit groep M 

Annemieke Bondt-Haan moeder van Annemé uit groep L 

- Wij 7 keer per jaar vergaderen over allerlei zaken die over onze school gaan 

- Wij op zoek zijn naar een ouder of leerkracht die de GMR vergaderingen wil bijwonen 

- Wij graag horen als jullie andere ouders en collega’s iets willen weten 
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Nieuws vanuit de groepen: 

De eerste weken in groep 3C: 

In groep 3C zitten 8 stoere kanjers! 

Eigenlijk was iedereen zo gewend en waren de kinderen super betrokken en gemotiveerd om te 

werken en te leren lezen en rekenen! 

We hebben al 9 letters geleerd en kunnen nu dus ook al heel veel woordjes lezen. We oefenen 

in de klas en thuis.  

We hebben ook spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen. Tijdens de reken en 

taallessen werken we niet alleen in boekjes. We hebben ook vaak een circuit. We werken dan 

met de doelen uit ons boekje maar zetten ze om in een leuke speelse activiteit. Naast het harde 

werken blijft er ook tijd over om te spelen. We hebben nu het thema: in de jungle! 

Groep C heeft een fijne start gemaakt! 
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Groep G: 

We zijn het schooljaar fijn gestart. Met kinderen uit 2 verschillende groepen en 2 nieuwe 

leerlingen was het even wennen aan elkaar. Maar wat een fijne sfeer hebben we nu 

al... we helpen elkaar en zorgen goed voor elkaar! 

Met taal zijn we begonnen met een thema over brieven en kaarten. We hebben met 

de klas naar alle ouders een brief gestuurd. We hebben zelfs een leuke kaart terug 

gehad!! Super. 

Het werken in de nieuwe rekenmethode vinden we leuk. Ook het gebruik van de 

computer daarbij gaat goed. 

Op de dinsdag zijn we creatief bezig met juf Marian. We hebben mooie 

wascotekeningen gemaakt.  

Verder zijn we ook gestart met de ouder-kind gesprekken. Heel mooi om te zien dat 

kinderen goed kunnen vertellen wat er goed gaat, waar ze hulp bij nodig hebben en 

hoe het met ze gaat. 

Trots op onze groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Nieuwsbrief 20 juli 2022  Pagina 6 van 8 
      

 

  

Nieuws uit groep J: 

ik heb afgelopen dagen heb ik naar de bos geweest boomhuten gemaakt met mats en ruben 

bos. waren ook honden super leuk en ik heb takken verzamelt en andren gespeeld. 

liefe karin en manon en kinderen 

doei liefs ruben. 

  
 

de bos ik met mij groep Jadey Celina en Meysam hadden wij een hut het was een heel groot gat 

het was echt geweldig ik heb geleert om samen te werken het is heel leerzaam en om hutten te 

bouwen. en met de liefste juf Karin er kwamen ook anderen wij hadden een heel goede groep 

we hadden ook heel veel takken en ook Healey was daar achter en zij vroeg steeds op kleine 

takken maar dat maakt niet uit we hebben elkaar geholpen en onze hut zo genaamd de gat 

daar hadden we een brug gemaakt en dat vond ik van het bos. 

het bos groep J5 Healey smetsers 

ik heb heel veel takken gevonden en met die takken heb ik een hut gemaakt en met bladeren 

een vloer ik heb een boomstronk gevonde en daar een bank van gemaakt mijn hut staat tegen 

een boom de bladeren van de boom maakt een dak. ik heb een boomstuk gezaagt 

(paddenpoel) ik probeerde een hut te bouwen(bos). en het was leuk bij bjide plekken gelukig 

had ik laarzen aan :) en ik zag bij de bos een hond. een verhaal voor jur karin/manon. en ik ben 

dilvin en ik ben 9.5 jaar ik help graag. 

 

in de paddenpoel: 

ook was het in de paddenpoel was het leuk het was leuk dat het op dierendag was want 

er zijn veel dieren en de was leuk samen met Lissane, Healey en Nina we hebben veel dingen 

als zagen, riet weg halen en planten uit het water halen en stapel riet maken. 
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Corona in het kort: 

Het uitgebreide draaiboek hoe wij als school per fase handelen is vanaf volgende week te 

vinden op onze website bij praktische zaken en dan onder het kopje GGD. 
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