PD Nieuwsbrief
15-11-2018

Donderdag 29 november
Woensdag 5 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari

Agenda
Studiedag, leerlingen vrij
Sinterklaas op de Petrus Donders, ontvangst op het schoolplein met de Erasmus
Kerstviering in de klas, uit om 12:00. Kerstdiner van 17:00 tot 18:00
Kerstvakantie tot en met zondag 6 januari
Weer naar school!

Afscheid Lisette

Speelberg verwijderen

Lieve kinderen en ouders van de Petrus
Dondersschool,
Na 10 fijne jaren gewerkt te hebben op de Petrus
Dondersschool is het nu tijd voor een nieuwe
uitdaging. Ik heb gekozen voor een school die
dichterbij huis is. Hier werk ik al op de maandag en
dinsdag van dit schooljaar in een gezellige groep 1/2.
Vanaf januari mag ik binnen dezelfde stichting de
vrijdag werken in een groep 4. Als gevolg neem ik
daarom definitief afscheid van de PD.
De Petrus Dondersschool gaat een mooie toekomst
tegemoet met alle veranderingen die er de laatste
jaren hebben plaatsgevonden met het gebouw en het
onderwijs.
Ik wens iedereen op de PD nog heel veel plezier en
succes toe!
Juf Lisette

Op het schoolplein staat al een hele lange tijd een
speelberg met glijbaan. De berg is favoriet bij de
leerlingen, helaas moet deze toch plaatsmaken voor
iets nieuws. De reden hiervoor is dat de berg de
afgelopen jaren lastig door de keuringen van de
speeltoestellen komt, aangezien deze keuringen ook
steeds strenger worden. Ook is de toezicht achter de
berg lastig te overzien en voor de veiligheid van de
leerlingen hebben we besloten om de berg te
verwijderen. De berg zal in december of januari
worden verwijderd. We zullen op termijn hier een
nieuw (natuur)toestel plaatsen waarmee de
leerlingen net zoveel plezier zullen beleven als nu.

Vragenlijst oudertevredenheid
Om de kwaliteit van de school te waarborgen en om
te weten wat u als ouder vindt van de school, zal u
binnenkort een vragenlijst via
uw mailadres ontvangen die
bij de school bekend is. We
zouden het heel fijn vinden als
u uw bevindingen met ons
wilt delen, zodat wij voor de
komende vier jaar een plan
van aanpak kunnen maken
aan de hand van een
schoolplan. Om aan alle kanten inzicht te krijgen zal
een soortgelijke vragenlijst ook worden uitgezet naar
de leerlingen van groep 6, 7, 8 en alle teamleden. Het
invullen van de vragenlijst neemt ongeveer tien
minuten tijd in beslag. Alvast dank voor uw
medewerking! Samen maken we de school.

Social Schools
Zoals u eerder heeft kunnen lezen zullen we vanwege
de privacywetgeving vanaf januari 2019 stoppen met
het gebruiken van Klasbord. Klasbord zal worden
vervangen door de app ‘Social
Schools’. Deze app omvat meer
dan alleen het versturen van foto’s
en korte berichten. Je kan namelijk
als leerkracht groepsberichten
versturen, 1-op-1 gesprekken,
absenties melden en gesprekken
inplannen. Al deze mogelijkheden zullen tijdens een
ouderbijeenkomst op 14 december vanaf 09:00 in de
teamkamer met de ouders worden besproken. Neem
uw smartphone mee om hier direct mee aan de slag
te gaan. Meer informatie over Social Schools kunt u
vinden via; https://www.socialschools.nl/ U zult
binnenkort een mail ontvangen met de inlogcodes.

Bibliotheekboeken kwijt

Bijlagen

We hebben van de bibliotheek een factuur gekregen
voor zoekgeraakte boeken die zijn geleend op de
schoolpas. Het zijn boeken die vorig schooljaar zijn
geleend uit de groepen 6
t/m 8. Op school kunnen
we ze niet meer vinden. Het
kan zijn dat ze per ongeluk
mee naar huis zijn
genomen. Zou u mee willen
zoeken en kijken of ze
eventueel thuis liggen? Het
gaat om de volgende
boeken:

In de bijlage staan nog een aantal belangrijke brieven
over het dragen van gymschoenen op school en het
aanbod om muzieklessen te volgen via
Muziekcentrum 1001 nachten. Op vrijdag 7 december
2018 en vrijdag 11 januari 2019 zullen alle klassen van
de Petrus Donders een muziekworkshop krijgen om
kennis te maken met de instrumenten en de
docenten van Muziekcentrum 1001 nachten. En
stichting Mooi Welzijn organiseert op zaterdag 24
november een Gezondheidsdag in Kleurrijk waarbij u
bent uitgenodigd om aan te sluiten.








Spijt! Filmeditie van Carry Slee
Een pony met een geheim van Joke Reinders
De betoverde poort van Geronimo Stilton
Reis door de tijd van Geronimo Stilton
Het recht van de sterkste van Sean Fay Wolfe
Het heelal van Robin Kerrod.

Mocht u een boek gevonden hebben dan kunt u deze
afgeven bij juf Joke. Hartelijk dank voor de hulp!

Koffieochtenden voor en door ouders
De koffieochtenden op de Petrus Donders worden
elke vrijdag (tenzij anders aangegeven) van 09:00 tot
10:00 druk bezocht. De ochtenden zijn vrij om aan te
sluiten en vinden plaats in de teamkamer op de
begane grond. De komende periode staan de
volgende onderwerpen op het programma:
Onderwerp
Overleg nieuwe ideeën voor de
koffieochtenden
Verwachtingen ouders van school door
Marjolein
Bijeenkomst kinderfysiotherapeut
Melanie
Sinterklaas vieren met de ouders
Voorlichting taal op school door Melissa
Voorlichting Social Schools  nieuwe
Klasbord  neem uw smartphone mee
Kerstontbijt met de ouders
Bijeenkomst schoolmaatschappelijk
werker Fleur
Voorlichting samen spel door
opvoedsteunpunt Escamp
Tot snel!

Datum
Vr. 16 november
Vr. 23 november
Vr. 30 november
Wo. 5 december
Vr. 7 december
Vr. 14 december
Do. 20 december
Vr. 11 januari
Vr. 25 januari

