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Beste ouders/verzorgers van de PPS,  
 
Een hele lange uitgebreide Brief deze keer. Een brief met een mix van vrolijke, actuele, 
informatieve en soms wellicht wat ‘strenge’ onderwerpen.  
 
BESTE WENSEN 
Hoewel officieel misschien te laat wensen we toch nog even alle ouders en kinderen een gezellig, 
leerzaam en inspirerend 2018 toe. We zijn van plan er, samen met jullie,  weer een mooi jaar van te 
gaan maken. 
 
NIEUWS VAN HET BESTUUR 

Beste ouders, 
  
Zoals eerder gemeld heeft de vereniging een aantal incidentele financiële meevallers gehad. 
Het bestuur heeft gemeend om dit schooljaar de verenigingsbijdrage eenmalig te verlagen naar 
100 euro per gezin. 
  
Bij ouders/verzorgers die alle ouderbijdragen al betaald hebben, zal proactief de teveel betaalde 
verenigingsbijdrage in februari teruggestort worden. 
  
Er zal in drie termijnen geïncasseerd worden bij de ouders/verzorgers die de inning via een 
incasso hebben lopen. De data waarop geïncasseerd gaat worden zijn 27 januari, 27 maart en 
27 mei. 
  
De overige ouders/verzorgers zullen rond de bovenstaande data een factuur ontvangen. 
  
Mochten er vragen zijn over de inning dan kunt u contact opnemen via 
penningmeester@jenaplanschool.nl. 
  
Met vriendelijke groet, 
Thibaut de Groen 
Penningmeester VJN 
 

 
AANMELDING BROERTJES EN ZUSJES 
Zoals jullie merken zien we op de PPS een toenemende belangstelling van ouders in het 
jenaplanonderwijs. Inmiddels hebben we een leerling-stop voor de middenbouw ingesteld, omdat we 
vinden dat die groepen het maximum aantal leerlingen hebben bereikt. 
Maar ook voor de onderbouwen zien we dat het aantal inschrijvingen toeneemt. Om een goed beeld te 
krijgen van deze leerlingontwikkeling voor de nabije en verdere toekomst willen we jullie vragen om 
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broertjes en zusjes van huidige PPS’ers en die nog geen vier zijn alvast bij ons aan te melden.  
Jullie kunnen hiervoor een aanmeldingsformulier aanvragen of ophalen bij Jacqueline 
(pps@jenaplanschool.nl). 
 
NIEUWE ONDERWIJSASSISTENTEN 
De groei van de PPS lijkt zich vooral te manifesteren in de middenbouwen (naast de nieuwe kleuters 
die aangemeld worden). Inmiddels hebben we een leerlingstop moeten instellen omdat we vinden dat 
de groepen hun maximale grootte hebben bereikt. Daarnaast hebben we tijdelijk een tweetal extra 
onderwijsassistenten aangenomen om aanvullende ondersteuning in de vier middenbouwen te 
bieden.  
We heten Marijke en Lisette van harte welkom op de PPS. Hieronder stellen ze zich even aan jullie 
voor... 
 

Hallo ouders,  

Mijn naam is Lisette, ik ben 29 jaar en woon in Sneek. Ik kom oorspronkelijk uit 
Groningen maar ben vorig jaar gaan samenwonen met mijn vriend Johan. We hebben 
toekomstplannen om richting Groningen te komen.  

Ik werk nu ruim 5 jaar als onderwijsassistent en ben op verschillende scholen geweest. Ik 
heb er zin in om na de kerstvakantie bij jullie aan de slag te gaan. Ik heb nog geen 
ervaring met Jenaplan, het lijkt me leuk om hierover meer te leren en zo te werken.  

Naast het werk als onderwijsassistent houd van zingen, ik heb met twee vriendinnen een koor opgericht waarmee 
we in november een wedstrijd hebben gewonnen. Ik bak heel graag zoete lekkernijen, ik zal jullie vast eens als 
proefkonijn nodig hebben dus hoop dat jullie dat niet erg vinden! Daarnaast ben ik graag met m’n handen bezig. 
Thema tafels inrichten, knutselwerkjes verzinnen of meehelpen met het organiseren van iets. Ik doe dat soort 
dingen graag!  

Groeten, Lisette  

Hallo ouders, 
 
Mijn naam is Marijke Blaak en ik woon in Sappemeer. Ik ben getrouwd met Geert en we 
hebben 2 kinderen. Een meisje Loes (25) en een jongen Bas (23). Sinds vorig jaar januari 
hebben we ook een hond. Een Friese Stabij, Melle van 6.  
 
Ik werk ongeveer 15 jaar op sbo de Zwaaikom in Hoogezand als onderwijsassistent. Dit is een 
school voor speciaal onderwijs. In verband met een reorganisatie in Hoogezand werk ik nu 
nog de donderdag en vrijdag op de Zwaaikom.  
 
Ik verheug mij zeer om op maandag-, dinsdag-, en woensdagochtend op de Peter Petersenschool te gaan werken 
en zie uit naar een prettige, leuke samenwerking. 
 
Groeten, 
Marijke 

 
LISELOT ZWANGER 
Het zal een aantal van jullie niet ontgaan zijn, maar onze IB’er Liselot is al een tijdje zwanger van haar 
derde kindje. Vanaf eind februari/begin maart zal zij met zwangerschapsverlof gaan. We hebben 
inmiddels iemand gevonden die haar werkzaamheden tijdelijk over gaat nemen.  
Willemijn Sterke zal al wat eerder beginnen zodat er extra tijd is voor een zorgvuldige overdracht. Zij 
zal als IB’er bereikbaar zijn via het email-adres willemijn@jenaplanschool.nl, maar ze zal,  tijdens 
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Liselot’s verlofperiode,  ook alle mail die aan Liselot gericht is gaan beheren.  
Hieronder stelt Willemijn zich even aan jullie voor: 
 

Even voorstellen 

Mijn naam is Willemijn Sterke en ik zal vanaf februari/maart 2018 zo’n drie dagen per week op de Peter 
Petersenschool de werkzaamheden overnemen van Liselot gedurende haar zwangerschapsverlof. Welke dagen en 
hoe die dagen er precies uit gaan zien, wordt op dit moment nog besproken. 

Ik ben 41 jaar, getrouwd en ik woon in het mooie dorpje Eeserveen in Drenthe. Ik ben ZZP-er en heb twee 
bedrijven. Ik ben onderwijsbegeleider vanuit Sterke Begeleiding (vanuit dit bedrijf ben ik op de Aquamarijn 
aanwezig) en ik ben ook (school)fotograaf vanuit Sterke Fotograaf/Sterke Schoolfoto. U ziet, mijn achternaam 
zorgt voor Sterke bedrijfsnamen! 

Met deze twee bedrijven krijg ik mijn weken goed gevuld en ik doe het werk met veel plezier. Als er een dag in 
mijn agenda leeg blijkt te zijn, dan val ik af en toe ook nog in om zo het gevoel van het 
voor de groep staan niet te verliezen. Ik ben van oorsprong een bovenbouwleerkracht en 
in de bovenbouw lesgeven vind ik nog altijd erg leuk om te doen. 

Naast al het harde werken sport ik graag, wandel veel met onze twee honden, doe ik 
tussendoor nog de HBO opleiding Toegepaste Psychologie (een lange termijn project) en 
hang ik ook gewoon graag op de bank met een goede film op de televisie. 

Ik ben op de Peter Petersenschool tot net voor de zomervakantie. Ik heb zin om bij jullie 
aan de slag te gaan. Ik vind het vooral leuk dat ik eind januari IB werkzaamheden afsluit op de Krullevaar in 
Hoogeveen en daarna de overstap kan maken naar weer een jenaplanschool. Ik heb geen specifieke 
jenaplanachtergrond, maar vind de visie van het jenaplanonderwijs wel een erg mooie en ben benieuwd om te 
zien hoe deze visie bij jullie uitgedragen wordt. 

 
NL-DOET op 10 MAART (Nieuws van het NL DOET-team) 
Nu iedereen het nieuwe jaar weer met frisse moed begonnen is, willen we bij jullie NLdoet, de nationale 
vrijwilligersdag, onder de aandacht brengen. Sinds een aantal jaren doen we als school mee aan dit 
initiatief. We pakken dan met elkaar een aantal klussen aan waar de school van opknapt en maken er 
bovenal een heel gezellige dag van. Heb je zin om ook te komen helpen, schrijf dan nu 10 maart in je 
agenda.  
Elk jaar vragen wij eind januari subsidie aan voor deze dag, daarvoor moeten we globaal aangeven wat we 
dit jaar voor klussen willen gaan doen. Daar willen we jullie graag bij betrekken. Heb je ideeën voor een 
klus of is er misschien iets wat je een doorn in het oog is en wat je graag veranderd zou zien? Meld het dan 
voor 20 januari aan ons dan nemen we het mee.  
 
Ideeën die bij onszelf op dit moment leven zijn: het aanpakken van de verlichting rondom school (het kan 
erg donker zijn, zeker als je kinderen ophaalt van de BSO), het maken van borden 
voor het ordenen en uitdelen van de avondvierdaagse-medailles, verbeteren van 
de fietsenstalling aan de linkerkant als je het plein oploopt en we willen graag een 
oplossing voor de ouderfietsen op het plein wanneer er gehaald en gebracht wordt. 
Zit hier iets bij waar je op 10 maart of in de voorbereiding je schouders onder wilt 
zetten? Heb je andere ideeën? laat dan van je horen, wij zijn blij met jouw hulp! Je 
kunt mailen naar Lydia Bakker (lydiabakker@yahoo.nl) of naar Renske Bouman 
(renskebouman@hotmail.com) van de ouderraad. Voor de voorjaarsvakantie zullen 
we op school een bijeenkomst organiseren waarbij je kunt aansluiten als je ons in 
de voorbereidingen wilt helpen. 
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DRUKTE IN SCHOOL 
Met name aan het eind van de schooldag is het erg druk binnen de school. Met name in de gangen van 
het hoofdgebouw is het soms echt dringen geblazen. Kinderen en ouders hebben hierover aangegeven 
dat ze zich soms wat in de verdrukking voelen komen.  
Er zijn weinig scholen waar ouders aan het eind van de dag hun kinderen binnen op kunnen halen. Wij 
doen dat wel, omdat we dat als school belangrijk vinden voor de sfeer en het contact tussen ouders en 
leerkrachten. Echter moet het wel voor de kinderen met name veilig blijven voelen. Daarom deze 
reminder aan een afspraak die nog altijd geldt, maar vaak wordt vergeten: 
Ouders mogen in de centrale hal wachten op hun kinderen. De gangen blijven vrij, zodat bij het 
verlaten van de stamgroepen er ruimte is om zelf de jas en eventuele schoenen aan te trekken.  
Kinderen die hier nog bij geholpen moeten worden, kunnen dat in de hal laten doen. 
We snappen dat het heel aantrekkelijk is om even door de ramen van de klassen te gluren en te 
zwaaien naar zoon- of dochterlief...echter dit veroorzaakt veel onrust in de eindkring en leidt 
vervolgens tot opstoppingen in de gangen. 
Tevens willen we jullie nog even verzoeken om bij weeksluitingen en vieringen niet te vroeg aanwezig 
te zijn. Dit veroorzaakt ook weer onrust in de hal, waar kinderen vaak nog aan het werk zijn. Ongeveer 
tien minuten voor aanvang van de weeksluitingen zet Ina de banken e.d. klaar. Dat is een mooi 
moment om een plekje te zoeken. 
 
OP TIJD BEGINNEN 
Alle groepen starten de dagen om 8.30 uur in de kring. Dit is het moment waarop de schooldag begint. 
Jullie snappen dat het erg belangrijk is om dan ook in alle rust te kunnen beginnen. Daarom het 
dringende verzoek om voor half negen de kinderen aanwezig te laten zijn in de groep en zo nodig 
afscheid te hebben genomen. Mocht je onverhoopt een keertje te laat zijn, wacht dan even bij de deur 
van het lokaal tot de stamgroepleider een seintje geeft om naar binnen te komen. 
Tevens is het goed om nog even te wijzen op het feit dat de leerkrachten tot kwart over acht bezig zijn 
met hun voorbereiding of overleg. Kinderen zijn daarom vanaf 8.15 uur welkom in de school.  
Ziekmeldingen graag tussen 8.00 en 8.15 uur uitsluitend telefonisch doorgeven: 050-5350566 
 
VERLOFAANVRAGEN 
Het aanvragen van vrije dagen of dagdelen tijdens schooltijd is aan bijzonder strenge regels gebonden. 
De directie heeft beperkte ruimte om in uitzonderlijke situaties bijzonder verlof te verlenen (tot 
maximaal 10 dagen). Deze uitzonderlijke situaties staan helder beschreven in de folder van de 
gemeente Haren. Deze is te verkrijgen op school en is ook te vinden op de website van de school. 
Aanvragen voor bijzonder verlof moeten altijd schriftelijk, middels het verlofformulier (verkrijgbaar 
bij de administratie of op de website) ruim op tijd gedaan worden. Bij een afwijzing van een 
verlofaanvraag zullen de gronden altijd toegelicht worden. Mocht een leerling desondanks alsnog 
afwezig zijn, dan zal dit als ‘ongeoorloofd verlof’ geadministreerd worden. Uiteraard hopen we dat dit 
niet nodig zal zijn. 
Verlof voor incidenteel dokters- en tandartsbezoek tijdens schooltijd hoeft niet schriftelijk 
aangevraagd te worden, maar wel graag even tijdig melden bij de leerkracht. 
 
VIDEOBEELDEN 
Het kan zijn dat voor interne scholing video-opnamen worden gemaakt in een stamgroep. Het betreft 
dan beelden die uitsluitend door de leerkracht en beeldcoach worden bekeken en besproken. 
Mocht het zo zijn, dat beelden voor andere doeleinden worden gemaakt of gebruikt, zullen we altijd 
vooraf toestemming vragen van de ouders. 
 

SCHOOLFOTO’S 
Af en toe krijgen we de vraag waarom er bij ons op school geen schoolfotograaf komt. We zijn ons op 
dit moment aan het oriënteren op deze mogelijkheid. Uitgangspunt is daarbij de vrijblijvendheid voor 
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ouders om foto’s al dan niet af te nemen, het gemak van de bestelprocedure en de mogelijkheid voor 
de school om foto’s aan de leerlingadministratie te koppelen. Meer info hierover volgt binnenkort. 
 

LUIZEN 
Elke woensdag na een vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Het 
luizenopsporingsteam constateert weer een toename van het aantal kinderen met hoofdluis. Daarom 
het dringende verzoek zelf ook regelmatig te controleren en zo nodig direct en adequaat te 
behandelen.  
 
OUDERAVOND OP 30 JANUARI 
Op dinsdag 30 januari organiseren we een inhoudelijk ouderavond met als thema Pesten en KIVA. 
Zoals jullie inmiddels weten zijn we dit schooljaar op de PPS begonnen met de 
KIVA-methodiek, die zich met name richt op het voorkomen van pesten en 
pestgedrag. Op de aanstaande ouderavond willen we jullie hierover uitvoerig 
informeren. KIVA-trainer Freek Velthausz zal hierover een levendige presentatie 
komen houden. Uiteraard is er ook nog ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan. 
De ouderavond is voor ouders van beide scholen (PPS en ‘t Vlot) en vindt plaats op de 
PPS in Haren. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang presentatie 19.30 uur. 
 

LAMPEN OPHANGEN IN DE HAL 
Er hebben zich twee ouders gemeld voor het ophangen van de lampen in de centrale hal. Van een 
ouder hebben we een kaartje (Johan), van de andere ouder kunnen we echter het mailtje (?) niet meer 
terugvinden. Zou deze vader nog even Tom aan z’n jasje kunnen trekken? 
Bij de leverancier is een fout gemaakt m.b.t. de bestelling van het nieuwe meubilair van de hal. Dat 
loopt dus helaas nog wat vertraging op. Tot die tijd moeten we het nog  even met de huidige banken 
en krukken doen. 
 

 

 

Tot zover voor nu…... 

 

Groeten, 

Team Peter Petersenschool 

 

 

  



NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN DE PETER PETERSENSCHOOL IN HAREN 

 

AGENDA 
 

datum activiteit bijzonderheden 

17 januari BOSDAG WINTER onderbouw  

19 januari Vergadering PPS Kinderraad  

22 januari STAMGROEP AVOND onderbouw alleen voor nieuwe ouders 

24 januari BOSDAG MB  
Theatertervoorstelling OB 

 

26 januari Weeksluiting Elfenbank en Thule  

30 januari OUDERAVOND Kiva 19.15 uur PPS 

2 februari Margedag groep 1 t/m 4 VRIJ 

 
 


