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Nieuwsbrief 16 december 2022 
 

SBO Petraschool 
 
 

Vanuit de directie:  
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2022! 
 

We hebben de koudste nacht van 2022 achter de rug en 

gaan nu langzaam richting de kerstvakantie. 

Nog een gezellige week met de kinderen, met een school 

in kerstsfeer en een afsluitend kerstontbijt voor de 

kerstvakantie.  
 

We gaan weer een bijzonder jaar afsluiten. Oorlog op 

Europees grondgebied, een energiecrisis en een zeer grote 

inflatie. Wat wel positief nieuws is dat we waarschijnlijk in 

januari een formeel einde van de coronapandemie in 

Nederland krijgen. Dan sluiten we een periode van bijna 

drie jaar af, die allemaal veel flexibiliteit van ons heeft 

gevraagd en de nodige impact op de kinderen heeft 

gehad. Uit onderzoek blijkt dat het welzijn onder jongeren 

in Nederland historisch daalt. We zien daarbij een toename 

van de individualisering in onze maatschappij. 

 

Het vraagt van ons, als school en u, als ouder(s)/ 

verzorger(s), om een samenwerking met elkaar aan te 

blijven gaan om te blijven werken aan het welzijn van uw 

kind in deze sterk veranderende, complexe maatschappij. 

 

Zelf kijk ik terug op een bewogen jaar, met veel positieve 

ontwikkelingen, maar ook op een periode waarbij collega's 

(gedwongen) afscheid hebben moeten nemen van hun 

werkend leven in verband met chronische ziektes. 

 

Laten we er samen weer een mooi 2023 van maken, in een 

goede gezondheid en wederom investeren in het welzijn 

van onze kinderen! 

 

Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling! 

 

Rita van Leeuwen, 

Namens het Team Petraschool.  
 

 

Contactgegevens 

Adres: Faunuslaan 19,  

            5631 KN, Eindhoven 

Tel.    : 040-2430970 

www.sbopetraschool.nl 

Belangrijke data: 

23-12-2022 

   Kerstontbijt 

23-12-2022 

School om 13.00 uit 

26-12-2022   

t/m 

6-1-2023 

Kerstvakantie 

9-1-2023 

Weer naar school 

16-1-2023 

t/m  

27-1-2023 

Toetsweken groep C tm L 

20-1-2023 

OKR en OPP groep M naar huis 

23-1-2023 

Adviesgesprekken groep M  

 

  

  

  

 

 

http://www.sbopetraschool.nl/
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Personeel: 

 

Juf Anneriek (groep K):  

Juf Anneriek heeft per 1 december onze school verlaten en is gaan werken in de 

Taalklas bij basisschool de Kameleon in Eindhoven. Zij heeft vorige week afscheid 

genomen van de groep. Juf Marnie staat nu vier dagen in deze groep. Juf Bibi staat op 

dinsdag in deze groep. 

 

Juf Marnie stond op vrijdag in de groep van juf Hanke (groep L). Haar taak gaat 

overgenomen worden door juf Karin van der Pasch. 

 

Juf. Saskia Hermans (groep C): 

Juf Saskia heeft een operatie ondergaan en heeft van de week te horen gekregen dat 

haar behandel- en hersteltijd tussen de 5-6 maanden zal gaan duren. 

Juf Kimberly heeft de groep in november overgenomen en zal dit gedurende de 

behandel- en herstelperiode van juf Saskia, dit blijven doen. 

Langs deze we wensen we Saskia veel kracht en sterkte toe! 

 

Juf Yesim  (onderwijsassistente onderbouw): 

Juf Yesim is inmiddels eind december 2 jaar ziek. We wachten op het oordeel van het 

UWV. Het is inmiddels wel bekend dat de werkzaamheden als onderwijsassistent niet 

meer tot haar mogelijkheden behoren. 

 

Vevangingen: 

Zoals u al heeft kunnen horen in de media en zelf hebt gemerkt, is er een tekort aan 

leraren. Bij ziekte is er geen vervanging beschikbaar. We moeten het dan intern op zien 

te lossen. We proberen het zo goed mogelijk te regelen, met zo min mogelijk "vreemde" 

gezichten voor de groep. Maar hier ontkomen we soms niet aan.  

 

Er bestaat ook de mogelijkheid, dat de groep opgedeeld kan worden, als er niemand 

meer beschikbaar is. Daar waar we kunnen, brengen we de desbetreffende ouders op 

de hoogte, maar vaak hebben we pas ‘s-morgens een ziekmelding en moeten we 

direct in de " regelstand" en is communicatie vooraf dan niet mogelijk. Niet wenselijk, 

maar anders moeten de kinderen thuisblijven.  

 

We hopen op uw begrip hiervoor! 
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Gespecialiseerd Kindcentrum Noord: 

Zoals u weet, zijn we nu al een aantal jaren bezig, samen met SBO de Vijfkamp, 

nieuwbouw te krijgen in Eindhoven Noord en dan 1 school te gaan worden. 

Van de week hebben we overleg gehad met de schoolbesturen van SKPO, SALTO en 

SSOE. De MBS kampt ook met ruimtegebrek en zou voor een 150- tal leerlingen ook mee 

willen participeren in de nieuwbouw. 

We zien een enorme groei binnen het Speciaal onderwijs in Eindhoven. Dit heeft ook te 

maken met de nieuwkomers die onze regio opkomen. 

De Gemeente is op zoek naar een geschikte locatie voor de nieuwbouw voor 450 

leerlingen. Het proces ligt voor nu even stil en is het wachten op de Gemeente. De 

Bestuurders laten voor de kerstvakantie nog een brief naar de Gemeente uitgaan om 

de urgentie nog eens te benadrukken. 

De werkgroep (MT Vijfkamp, Reis van Brandaan, MBS en Petraschool) komen na de 

kerstvakantie bij elkaar om het bestaande projectplan weer te actualiseren. 

De Reis van Brandaan sluit aan om ook meteen te bekijken hoe we ook in de richting 

van een Gespecialiseerd KIndcentrum Zuid kunnen denken. 

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

 

Sinterklaas: 

Sinterklaas was weer een geweldig feest. De Sint en zijn pieten hebben genoten van 

alle lieve kinderen op onze school. Er was voor ieder kind een cadeautje in de 

Onderbouw. In de Midden- en Bovenbouw waren prachtige surprises gemaakt. Dank 

je wel ouders voor het versieren en ook weer opruimen van de algemene ruimtes.  
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Kerst: 

Vorige week vrijdag heeft u een brief mee naar huis gekregen over het kerstontbijt op 

school. Dit zal vrijdagochtend 23 december zijn. De school en de klassen zijn al gezellig 

versierd en overal staan kerstbomen. Ook hier hebben ouders bij geholpen. Fijn dat dit 

weer kan.  

Vergeten jullie niet om de kinderen op woensdag 21 december een bord, beker en 

bestek (met naam erop) mee te geven voor het ontbijt. 

Door een aantal afzeggingen kunnen wij nog hulpouders gebruiken voor het opruimen 

van de algemene ruimtes op deze ochtend. Vanaf 08.30 zal dit gaan gebeuren. Als u 

hiervoor tijd heeft dan kunt u dit doorgeven aan juf Cindy (c.koenraads@skpo.nl).  

De school is dan om 13.00 uur uit. De kinderen lunchen dan nog wel op school.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:c.koenraads@skpo.nl
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Nieuws vanuit de groepen: 

5 december Surprise in groep J (Teun)   

we begonnen om 9 uur het was dan al leuk. iedereen was nieuwsgierig. we gingen met 

de hele klas aan het rat draaien. toen alle kinderen een kado hadden, konden we de 

cadeau’s uitpakken maar ondertussen moesten we naar buiten. na buiten spelen   

gingen we fruit eten. Na het fruit eten gingen we verder. iedereen zat in stress wat de 

rest kreeg na de surprise gingen we een film kijken toen gingen we naar buiten en naar 

buiten spelen gingen we lunch en op het laatst kwam de sint!   

 

Mats  

ooit hadden surprise gehad en het sneeuwt nu buiten en ik ga sneeuwballen naar 

kinderen gooien en vandaag wordt het heel leuk met de sneeuw en we hebben een 

mooie kerstboom in de klas. Het is bijna kerst. Groetjes Mats  

   

Tristen      

De surprise het was leuk er waren hele mooie surprises en ook hele leuke cadeautjes we 

hebben spelletjes gedaan en niet gewerkt er kwam ook sinterklaas en wat pieten de 

klas was heel vrolijk versiert en we gingen ook op de foto met de sint en pieten en de Juf 

heeft pepernoten uit gedeeld en wat te drinken en we hadden ook buiten gespeelt en 

we waren ook om 1 uur uit en naar Sinterklaas en Pieten hadden we kerst en da was ook 

leuk want we gingen de kerst boom op zetten en we hadden twee kerst bomen eentje 

was klein en eentje was groot de kleine viel een paar keer om maar de grote niet en we 

hadden de plekken verandert en we krijgen ook kerstdiner dan gaan we de tafels in 

een drie hoek en in de midden komt de instructie tafel en daar komt alle eten en dan 

echt van alles lekkers en ik heb ook geleerd om sommen bij te vullen en wat gezond is   

  

JADEY 5 December   

we kwamen op school en de surprise stonden in het midden van de klas en de stoelen 

er om heen iedereen ging zitten waar die wou en op het digibord stond een wiel waar 

je in het midden moest drukken en dan kon die op een kleur komen en we begonnen bij 

onze ruben hij drukte op de knop en hij kon geen surprise pakken en toen was teun en 

hij drukten en kon geen surprise pakken en na een paar andere kinderen en toen 

was  dawn ze wis niet welke suprise ze moes pakken dus ik hielp haar en ik pakte de 

pikachu en die was van tristen hij las de gedicht hij had de surprise  van lisanne hij vond 

hem heel mooi en mij surprise was een konijnen hok ik had het konijnen hok van nina hij 

was heel mooi doei fijne dag 😆😁😄🤪  

  

van Celina   

Ik heb geleerd om te gaan  met voedingsstoffen. En met hoe mensen  zich voelen.  

Het was moeilijk maar ik snap het nu. 
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Gezonde school: 

Een gezonde basis voor ieder kind  

Een kind op de basisschool is volop in ontwikkeling en daarom is het extra belangrijk om 

ervoor te zorgen dat je kind voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Leer je je kind 

gezonde eetgewoontes aan dan help je hem of haar op te groeien tot een gezonde 

volwassenen. Hoe je dit kunt doen vertel ik hieronder.  

 

1. Geef zelf het goede voorbeeld: Kinderen zijn soms net kleine kopieermachines. Ze doen 

alles na wat ze zien, zo ook bij eetgedrag. Eet jij als ouder gezond dan zal je kind dit 

ook eerder doen. Eet je zelf vaak ongezond dan zal de boodschap dat je kind gezond 

moet eten niet goed aankomen. Geef dus het goede voorbeeld! Wil je dat jouw kind 

meer fruit eet? Doe dit dan vooral voor.   

2. Zorg voor vaste eet- en drinkmomenten: Vaste eet- en drinkmomenten zorgen voor 

structuur en voorkomen dat je kind de hele dag om eten vraagt. Een goed eetritme 

heeft drie hoofdmaaltijden en twee tussendoor momenten.   

3. Een gezonde thuisomgeving: Als je huis vol lekkers ligt zal je kind dit eerder nemen en 

er eerder naar vragen. Zorg dus voor een gezonde omgeving en zet de fruitschaal 

op tafel i.p.v. de koektrommel. Haal minder snoep, frisdrank, chips en koek in huis. Is 

het er niet dan kan het ook niet worden gegeten. Zet bijvoorbeeld een bakje met 

groenten en fruit klaar als je kind uit school komt.  

4. Vertel waarom: Als kinderen begrijpen waarom gezond eten belangrijk is, zullen ze 

ook sneller geneigd zijn gezonder te eten. Als je kind snapt waarom er afspraken en 

regels zijn over eten en drinken, dan is de kans ook groter dat hij/zij er begrip voor 

heeft en minder zeurt.  

5. Troost met liefde: Heeft je kind verdriet of zich pijn gedaan? Troost dan met liefde en 

aandacht en niet met een snoepje of ijsje. Als je wel troost met eten dan is er een 

grote kans dat je kind dit op volwassen leeftijd ook gaat doen. De kans op 

eetproblemen en overgewicht is dan groter.  

 

Broodtrommel tip 2:  

Wrap it up! Neem een volkoren wrap. Beleg deze met zuivelspread, kipfilet, sla en reepjes 

komkommer. Rol hem op en snij in plakjes. Gebruik eventueel een leuke prikker om de 

rolletjes bij elkaar te houden.   

Geef als snack eens een bakje dadels en gedroogde abrikozen mee.   

Groetjes Stance Jansen  

  

06-21218110  Info@stancejansen.nl  
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LOOP JIJ MEE MET DE FAKKELTOCHT IN EINDHOVEN OP 24 DECEMBER?   

Op Kerstavond 24 december wordt dit jaar voor de 30e keer de Fakkeltocht voor Vrede en 

Verdraagzaamheid georganiseerd in Eindhoven. De Fakkeltocht is voor veel Eindhovenaren 

een vertrouwd onderdeel van de feestdagen en laat zien dat veel volwassenen en kinderen 

zich willen inzetten voor een samenleving waar verdraagzaamheid en respect voor elkaar 

centraal staan. 

Om 18.00 uur start de uitgifte van de fakkels op het Wilhelminaplein, waarna om 18.30 uur 

het podiumprogramma begint. Rond 19.00 uur wordt de eerste fakkel aangestoken aan 

het Vredeslicht en de World Peace Flame door burgemeester Dijsselbloem begint de tocht.  

Langs de route zorgen koren, orkesten en kraampjes voor een sfeer van vrede en 

verdraagzaamheid.  

Munten voor een fakkel zijn voor 2 euro te koop bij de voorverkoopadressen en op 24 

december voor € 2,50 op het Wilhelminaplein 

 

Voor onze kleinste lopers is er een prijsvraag om zelf een vlaggetje te maken!  
  

Print het vlaggetje uit, knip de witte vlakken er vanaf, en versieren maar!! Als het vlaggetje 

helemaal af is, gebruik de linker blauwe rand en rol deze om een stokje heen. Nu is het vlaggetje 

klaar om gebruikt te worden!! 

Stokjes voor de vlaggetjes zullen beschikbaar zijn in het Vredesburo op de Grote Berg vanaf 7 

december. 

Stuur je design op naar fakkeltocht.ehv@gmail.com en de 3 mooiste vlaggetjes krijgen een leuke 

verrassing op het podium voorafgaand de fakkeltocht! 

Op de achterzijde van deze brief vind je het vlaggetje. 

 

Wij hopen op jullie komst want de fakkeltocht trekt elk jaar vele mensen naar 
het Wilhelminaplein toe! 
  

De Fakkeltocht is ontstaan naar aanleiding van de aanslagen op Turkse migranten in het Duitse 

Solingen in 1993. Het thema is nog steeds actueel gezien de heftige discussies over de opvang 

van vluchtelingen en de terreuraanslagen overal in de wereld. 

Start de feestdagen met ons op op het Wilhelminaplein en sta een momentje stil bij Vrede en 

Verdraagzaamheid voor iedereen. 

 

De tocht en het programma zijn niet te lang en duurt van 18.30 tot uiterlijk 20.00 uur en is 

daardoor geschikt voor alle leeftijden. 
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VERSIER JE EIGEN VLAGGETJE 


