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VERVANGINGEN 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we deze weken met veel ziekte en 
afwezigheid van leerkrachten te maken hebben (op beide scholen). We 
proberen dat steeds tijdig op te lossen en te communiceren, echter in sommige 
gevallen lukt dat helaas niet. Soms weten we pas ‘s morgens dat een collega ziek 
is. Tot nu toe hebben we gelukkig nog geen kinderen verplicht naar huis hoeven 
sturen. Maar het regelen van goede en tijdige inval wordt wel steeds lastiger. 
Met name de kinderen van Orion hebben de afgelopen weken last gehad van 
deze vervangingsproblematiek. Zij hebben niet alleen veel verschillende invallers gezien, maar 
moesten ook een aantal keren verdeeld worden. Dit is natuurlijk helemaal niet fijn. Helaas weten we 
dat Francien ook de komende week nog niet aanwezig zal zijn. Maar om nu voor wat rust en regelmaat 
in Orion te zorgen hebben we intern een beetje met de collega’s geschoven. Martine zal daarom 
komende week twee dagen extra werken en op woensdag t/m vrijdag Orion voor haar rekening 
nemen. Lisanne staat er dan op maandag en dinsdag. 
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Door deze verschuivingen ziet de bezetting er voor komende week in de betreffende groepen als volgt 
uit: 
 
Bezetting: week 15 

 
 
Voor De Schatkist op ‘t Vlot (maandag), de Heksenkring (woensdag) en Olympus (dinsdag) zoeken we nog een 
invaller (of meerdere invallers). Tips hiervoor blijven altijd van harte welkom…. 

TERUGKEER MAAIKE 
Maaike zal na haar zwangerschapsverlof weer drie dagen gaan werken in het Reuzenbos. Op maandag en 
dinsdag blijft Stella voor de groep, Maaike gaat vervolgens de woensdag t/m vrijdag draaien. We gaan er van uit 
dat dit vanaf de meivakantie tot de grote vakantie zo zal blijven. 

INRICHTING CENTRALE HAL 
We zijn druk bezig de laatste hand te leggen aan de inrichting van ons speel-leerplein midden in de school. Het 
zit een beetje tegen qua leveranciers, maar de verwachting is dat in week 17 alle meubilair afgeleverd zal 
worden. Tevens hopen we dan dat het kunstwerk op de schuifwand klaar zal zijn. Tijdens NLDoet heeft Melvin 
alle elektriciteit aangelegd voor de nieuwe lampen. 
Deze kunnen komende week opgehangen worden. 
De Kinderraad is aan het nadenken over een 
passende nieuwe naam voor de centrale hal. Wordt 
vervolgd..... 

ENERGY CHALLENGE 
Onze school doet dit jaar voor de derde keer mee aan 
de Energy Challenge. Middels dit project helpen 
kinderen ons met het besparen van energie en het 
verduurzamen van de school, anderzijds maakt het project kinderen bewust van de invloed die ze zelf kunnen 
hebben op het energieverbruik en de bijbehorende kosten. 
Inmiddels heeft het Energy Challenge Team Olympus de eerst warme truienweek georganiseerd. Het effect 
hiervan wordt nu door hen onderzocht. Meer nieuws is te volgen via de speciale pagina op onze website: 
http://www.jenaplanschool.nl/pps/stamgroepen/energy-challenge-team 

SCHOOL-APP 

Aan de nieuwe website van de PPS is ook een app voor smartphone en tablets gekoppeld. Hiervoor 
kun je de app ‘School-sites’ downloaden uit de Appstore of Google Playstore: 
Apple Appstore 
https://itunes.apple.com/nl/app/school-site/id1192969030?l=en&mt=8 
Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.schoolsite.app 
Na het downloaden kun je bij schoolkeuze kiezen voor de PPS! 
We zijn erg benieuwd naar jullie feedback op de site en de app. Reacties zijn welkom op: 
pps@jenaplanschool.nl 

http://www.jenaplanschool.nl/pps/stamgroepen/energy-challenge-team
https://itunes.apple.com/nl/app/school-site/id1192969030?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.schoolsite.app
mailto:pps@jenaplanschool.nl
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INSPECTIEBEZOEK 

Op donderdag 12 april brengt de onderwijsinspectie een bezoek aan de Peter Petersenschool. Het 
betreft hier niet zo zeer een beoordelend bezoek, maar een bezoek in het kader van een landelijk 
onderzoek naar dyslexie in het basisonderwijs. De inspecteurs zullen een aantal stamgroepen 
bezoeken en met directie, team en enkele kinderen spreken. 
Het vierjaarlijks bestuursonderzoek naar de kwaliteit op beide scholen heeft afgelopen november al 
plaatsgevonden. Het rapport hiervan is te vinden op de website van de school en de site van het 
ministerie van onderwijs. Tijdens de ALV in mei of juni zullen we beide inspectiebezoeken nader 
toelichten. 

GOEDKOPE SOFTWARE 

Voor leerlingen van onze scholen is er de mogelijkheid om tegen zeer gereduceerde tarieven software 
voor de computer (Apple en Windows) aan te schaffen. Via https://www.surfspot.nl/ 
kun je heel goedkoop software-pakketten als Office e.d. aanschaffen. 

SCHOOLTIJDEN 
Het bestuur en MR zijn nog in nauw overleg met elkaar over een voorstel voor de schooltijden. Zo 
gauw hier meer duidelijkheid over is, zullen ze dat uiteraard met 
alle ouders communiceren. 

LENTEFEEST 
Op vrijdag 20 april vindt weer het jaarlijkse Lentefeest plaats op de PPS. 
De ouderraad is naarstig op zoek naar ouders die deze dag (of bij de 
voorbereidingen) kunnen helpen. Onder aan deze brief nogmaals alle 
informatie over het lentefeest! Zonder voldoende ouderhulp kan het feest 
helaas niet gevierd worden. Dus meldt je snel aan: pps@jenaplanschool.nl  

BIOTOP-VAKANTIE 
Kunstenaars, werkzaam in de Biotoop van Haren, organiseren in de grote vakantie een bijzonder vakantieweek. 

Een prachtig evenement voor creatieve en actieve kinderen. Meer informatie (o.a. over de 
ondersteuningsregeling voor de kosten) vinden jullie in de folder op de folderkast in de hal of via 
de volgende website:  
https://www.biotopvakantie.nl/ 
 

 

Tot zover voor nu, 
iedereen een fijn en zonnig weekend gewenst, 
 

Team Peter Petersenschool 
 

 

  

http://www.jenaplanschool.nl/pps/ouders/beleidsstukken-vjn
https://www.surfspot.nl/
mailto:pps@jenaplanschool.nl
https://www.biotopvakantie.nl/
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AGENDA 

*onder voorbehoud van wijzigingen, voor de actuele agenda zie onze website! 
  

http://www.jenaplanschool.nl/pps/actueel/agenda
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Nieuwsflits! PPS Lentefeest 
Vrijdag 20 april 
 
Wanneer 
Op vrijdag 20 april van 12 tot 15 uur vindt het jaarlijkse PPS lentefeest 
plaats. Wij vieren dan met alle kinderen, ouders en andere belangstellenden 
dat het weer lente is. Voor de duidelijkheid: kinderen groep 1-4 zijn, zoals elke vrijdag, om 
12.00 uur vrij en vallen vanaf dat moment onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 
 
Wat 
In en rond school kun je je laten schminken of helemaal laten pimpen en 
daarna op de foto gaan, proefjes doen, broodjes bakken, cupcakes versieren, 
spijkers slaan, of je uitleven op het springkussen, de rodeostier of de 
stormbaan. 
 
Hoe 
Zoals altijd kun je strippenkaarten kopen om van dit alles te kunnen genieten. 
Een strippenkaart van 10 strippen kost 2,50. Er zal voorverkoop plaatsvinden in 
de hal, de dagen voorafgaand aan het feest. Natuurlijk kun je op het feest zelf 
ook je voorraadje weer aanvullen. De opbrengst komt ten goede aan de school. 
 
Eten en drinken 
Wij roepen bij dezen ouders en kinderen op om hun kookkunsten in te zetten 
voor dit grootse feest. Jullie hapjes zullen in het restaurant verkocht worden, 
hier zijn zowel kinderen als ouders klant. Zoet, hartig, vegetarisch of juist niet, 
alles is welkom! De school zorgt voor limonade en sapjes. 
 
En verder nog! 
Zoals bij elk feest hebben we hulp nodig van ouders. Lijkt het je leuk om een 
onderdeel te begeleiden (cupcakes, proefjes, schminken etc), of heb je een een 
plan voor iets anders, meld je aan! Ook helpende handen bij de diverse andere 
onderdelen en bij het opruimen zijn van harte welkom! Dus, heb je tijd op 
vrijdag de 20e, al is het maar een uurtje, laat het dan even weten aan de 
ouderraad via pps@jenaplanschool.nl 
 
 
Tot ziens op het lentefeest ! 
 

mailto:pps@jenaplanschool.nl

