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 Nieuwsbrief april 2019                       nr. 6 
 

Petrus Datheenschool 
Biezenkreek 15, 3079 SK Rotterdam 
Postbus 9098, 3007 AB Rotterdam 
010 – 4821730 
www.petrusdatheen.nl 

 
 

Beste ouders, 

Opnieuw even alle laatste nieuwtjes betreffende school op een rijtje. Nog net 

voordat de meivakantie start. Gelukkig mag het onderwijs zijn voortgang hebben 

en zijn er geen grote zorgen of problemen te melden. We hopen dat we allemaal 

van een fijne anderhalve week vakantie mogen gaan genieten en dat we daarna 

weer met frisse moed en nieuwe krachten het werk mogen opnemen. 

H. Schipper 

 
 

FAMILIENIEUWS 
 
Op 26 maart is Jonathan Henri Bosman geboren. Hij is het broertje van Cornelius, Silas, 
Filemon, Jaël en Samuël. We willen hen en hun ouders van harte feliciteren en hopen 
dat de kleine Jonathan voorspoedig mag opgroeien. We wensen de ouders Gods zegen 
toe bij de opvoeding van hun kinderen.  
Over de gezondheid van Jurian van der Salm uit groep 4a zijn grote zorgen. Er moet 
een ingrijpende operatie plaats vinden aan de aorta. Nadat vorige week de geplande 
operatie in verband met een spoedgeval moest worden uitgesteld, is hij gisteren 
opnieuw opgenomen om vandaag geopereerd te worden. Helaas is ook deze operatie 
weer afgeblazen. Nu om reden dat zijn nierfunctie van dien aard is, dat de operatie 
teveel risico’s meebrengt. Weer een teleurstelling. Het ziekenhuis komt vandaag met 
een nieuw plan. Wat een spanning voor Jurian en het hele gezin. We wensen hen van 
harte sterkte en rust toe in de overgave aan de grote Heelmeester. We bevelen Jurian 
en zijn familie van harte in ieders voorbede aan. 
Mw. Tasma moest een glablaasoperatie ondergaan, maar mag gelukkig weer 
opknappen. Van harte verder herstel toegewenst. 
In de maand mei worden twee kinderen vier jaar. Zij hopen bij ons in groep 1 te komen. 
Het zijn : Rohey Ndong en Jaymairo Marte Henriquez. Hartelijk welkom!! 
 
 

PERSONEELSNIEUWS 
 
Op zondag 20 april was juf IJzelenberg jarig. Vanaf deze plaats willen we haar alsnog 
van harte feliciteren en Gods zegen toewensen in het nieuwe levensjaar. Op 4 juni 
hoopt onze schoolschoonmaker, dhr. De Mooij jarig te zijn. Hem willen we alvast van 
harte feliciteren, een fijne verjaardag en Gods zegen toewensen. 
Graag wil ik, meester Schipper, vanaf deze plaats alle kinderen (en hun ouders) en alle 
collega’s heel hartelijk bedanken voor de aandacht en de vele geschenken die ik heb 
gekregen rond mijn 60e verjaardag. Verrassend (en ontroerend) was het filmpje dat ik 
’s morgens vroeg via de app ontving. Alle groepen maakten me daarin duidelijk dat ik 
echt niet meer om het getal 60 heen kan. Het was echt een prachtige start van mijn 
verjaardag. Maar ook de woorden die meester Wijland me toesprak, de psalm die de 
kinderen mij toezongen en de mooie geschenken lieten me temeer voelen hoe hecht 
ik verbonden ben aan ‘mijn PéDé’. Heel hartelijk dank daarvoor.  

 

Geplande evenementen 

10-5-2019 

Hoofdluiscontrole 

17-5-2019 

Creamiddag 

20-5-2019 

Start Avondvierdaagse 

24-5-2019 

Creamiddag 
 

 
 

Foto van de maand 
 

 

 

 

Voor alle in deze 

nieuwsbrief vermelde 

data geldt :                 

Deo Volente. 

 

http://www.petrusdatheen.nl/
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Nog meer belangrijk nieuws 
 

AVONDVIERDAAGSE 

Van maandag 20 mei tot en met donderdag 23 mei wordt dit jaar de Avondvierdaagse 
gehouden. We hopen dat ook deze keer onze school weer goed vertegenwoordigd zal 
zijn. U hebt vanmorgen de mail ontvangen met daarin alle informatie met betrekking 
tot aanmelding, etc. Veel wandelplezier! 
 
 

CREAMIDDAGEN 
 

Bijna is het weer tijd voor onze crea-
midda-gen, namelijk op vrijdag 17 mei 
en op vrijdag 24 mei. Alle leerlingen van 
de groepen 3 tot en met 8 worden 
ingedeeld in één van de tien workshops, 
waarin het gaat om creatief bezig zijn. 
Dat kan echter ook nu weer alleen als 
we daarbij ook hulp van ouders krijgen. 
Mogen we ook deze keer op u een 
beroep doen? U ontvangt op korte 
termijn een mail waarin u om uw hulp 
zal worden gevraagd. We hopen ook nu op fijne en creatieve middagen.  
 
 

CITO-TOETSEN 
 

Vanaf maandag 13 mei worden in de groepen 3 tot en met 5 de LVS-
toetsen afgenomen. In de groepen 6 en 7 starten de leerlingen met de 
CITO-Entree-toetsen. De resultaten geven straks weer een helder beeld 
van de ‘groei’ van de leerlingen en de stand van zaken m.b.t. de 
kwaliteit van ons onderwijs.  

 
 

INVULLING LESDAGEN GROEP 4-5 & 6-7 NA DE MEIVAKANTIE 
 
Nog even voor alle duidelijkheid een overzichtje van de lesroosters van de midden-en bovenbouwgroepen m.i.v. 8 mei 2019  
 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

4-5 mo Juf Schaap Juf De Ron Juf De Ron Juf Vogelaar 
Juf Schaap (4) 

Meester Schipper (5) 

 mi 
Juf Schaap (4) 

Meester Schipper (5) 
   Juf Schaap 

6-7 mo Juf Voorwinden Juf Voorwinden Juf Boonzaaijer Juf Da Cruz Lopes Juf Da Cruz Lopes 

 mi Juf Voorwinden (6) 
 
 

   

 
Met eventuele vragen kunt u altijd terecht bij de eindverantwoordelijke van de groep. Voor groep 4-5 is dat juf Vogelaar en voor 
groep 6-7 juf Da Cruz Lopes.   

Correspondentie 

 
 
ALGEMEEN 
 
12-03  Nieuwsbrief 4 
22-03  Boekenkeuze Pasen 
25-03  Koningsspelen 
01-04  Koningsspelen 
02-04  Vervoer naar Bethelekerk 
02-04  Portier gevraagd 
10-04  Verjaardag juf Riezebos 
10-04  Info Koningsspelen 
12-04  Vervoer naar Bethelkerk 
16-04  Vervoer naar bethelkerk 
25-04  Attentie TSO 
26-04  Nieuwsbrief 5 
 
 
GROEPEN 
 
11-03 gr7-8 Groepsnieuws 
12-03 gr7     Sevo 
18-03 gr7      Sevo 
30-03 gr6-7  Nieuwsbrief 
01-04 gr7      Sevo 
10-04 gr3-4  Verjaardag juf IJzelebnberg 
10-04 gr1-2  Hulpvragen 
17-04 gr3-4  Wie wil bij ons in de kerk zitten? 
25-04 gr1      Kleutervragenlijst 
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Nog meer belangrijk nieuws  

Sommige kinderen laten zich niet belemmeren door deze denkbeeldige muur. Ze hebben al voldoende ervaring 
opgedaan met leermomenten en weten hoe ze zo’n muur moeten slechten. Andere kinderen hebben hier echter veel 
meer moeite mee. Zij hebben gereedschap nodig om de muur steen voor steen af te breken. Sommige werktuigen 
hebben ze al in hun gereedschapskist zitten, maar moeten ze nog leren gebruiken op het juiste moment. Ander 
gereedschap moet nog aan hun verzameling worden toegevoegd.  
 
Een goede begeleiding door leerkrachten (en ouders) zorgt ervoor dat kinderen de juiste tools in handen krijgen en 
deze op efficiënte wijze leren inzetten.  
 
Het is belangrijk om voor ieder kind op zoek te gaan naar echte leerervaringen. Daarvoor is voor ieder kind iets anders 
nodig. Wat voor de één een leermoment is met bijbehorende leerkuil, is voor de ander een oneffenheid in de weg, 
waar hij zo overheen springt. Zodra je een kind ziet ‘springen’, weet je dat de opdracht te gemakkelijk voor hem is en 
dat je dieper moet gaan graven. En nee, leren gaat niet vanzelf, leren gaat niet snel en leren voelt niet altijd even 
prettig. Maar leren is een essentieel onderdeel van je ontwikkeling en hoe vroeger en vaker je dit kunt oefenen, hoe 
beter!  
 
Misschien moeten we het bekende spreekwoord maar eens aanpassen: Wie een kuil graaft voor een ander... zorgt 
voor een prachtige leerervaring!  

 

Leren is iets vanzelfsprekends in het onderwijs en in 
het leven. Kinderen denken bij de term ‘leren’ vaak 
aan het opdoen van nieuwe kennis.  
 
Maar wat is leren eigenlijk? En vooral: hoe voelt het 
als je echt iets aan het leren bent? Om dit te oefenen 
met de kinderen maken wij sinds kort gebruik van de 
Leerkuil. Graag delen wij de gedachten achter het 
leren met behulp van de Leerkuil met u. 
 
Een leerweg is geen geasfalteerde snelweg waar je 
overheen racet, maar is bezaaid met kuilen: 
leerkuilen. Een daadwerkelijke leerervaring zorgt 
ervoor dat je eerst een kuil inglijdt, waarna je er met 
de juiste tools weer uit kunt krabbelen. Pas wanneer 
je aan de andere kant van de kuil weer vaste grond 
onder je voeten krijgt, kun je zeggen dat je echt iets 
geleerd hebt.  
 
Wanneer je zo’n leerkuil ingaat, voelt dat niet heel 
comfortabel. Je wordt uit je comfortzone gehaald en 
geconfronteerd met zaken die je nog niet weet of 
kan. Onzekerheid is vaak het gevolg en het is heel 
logisch dat je gedachten krijgt, die variëren van ‘ik 
snap het niet’ en ‘het is te moeilijk’ tot ‘ik ben hier 
slecht in’ en ‘ik stop ermee’. Onderin de leerkuil 
ontstaat daardoor een denkbeeldige muur, waar je 
niet doorheen komt als je het op dat moment 
opgeeft. Je moet je realiseren dat je juist op dit punt 
bent aangekomen bij het echte leermoment.  

 

DE LEERKUIL OP DE PÉDÉ 

https://www.allesovergedrag.nl/wp-content/uploads/2016/05/leerkuil2017.jpg
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AGENDA 
 

MA DI WO DO VR 

29-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 

MEIVAKANTIE 

 

6-mei 7-mei 8-mei 9-mei 10-mei 

MEIVAKANTIE 

 

 Gr 4-5                      

Juf De Ron 

Luizencontrole 

Mi : Klimop 

 

13-mei 14-mei 15-mei 16-mei 17-mei 

   Gr 4-5                      

Juf De Ron 

 

Mi : Gr 6-7 Juf 

Boonzaaijer 

Creamiddag 

 

20-mei 21-mei 22-mei 23-mei 24-mei 

Avond4daagse Avond4daagse Avond4daagse Avond4daagse 

 

Creamiddag 

27-mei 28-mei 29-mei 30-mei 31-mei 

Stagiaires               

in gr 3-4 & gr 7-8 

 

Stagiaires               

in gr 3-4 & gr 7-8 

 

Stagiaires               

in gr 3-4 & gr 7-8 

 

HEMELVAART VRIJ 

3-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun 

Stagiaires               

in gr 3-4 & gr 7-8 

 

Stagiaires               

in gr 3-4 & gr 7-8 

 

Stagiaires               

in gr 3-4 & gr 7-8 

 

Stagiaires               

in gr 3-4 & gr 7-8 

 

Stagiaires               

in gr 3-4 & gr 7-8 

 

10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 

PINKSTERVAKANTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE JARIGEN 
 

 

4 mei                             
Jayden den Dikken, gr 3 
Maarten de Ruiter, gr 8            

5 mei                        
Jake Sterling, gr 1                           

8 mei                               
Rintse Tasma, gr 5                             

9 mei                          
Lucas Boonzaaijer, gr 6 

Alexander Dijksman, gr 7a 

 10 mei                   
Robelys Haars, gr 1                                                     

12 mei                        
Siphra van den Hoorn, gr 2 

15 mei                       
Gideon Kruithof, gr 7b 

16 mei                             
Matthew Soet, gr 2           
Celize Willemse, gr 3 

20 mei                   
Mathilde de Jonge, gr 2    

   27 mei                   
Celien Bosman, gr 5   

 30 mei                             
Kristan Moree, gr 2  

31 mei                     
Roran Weng, gr 5 

                                         


