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LAATSTE MARGEDAG en -MIDDAG 
Op vrijdag 29 juni is onze laatste margedag en -middag. De groepen 1 t/m 4 zijn de hele dag vrij. De 
groepen 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur. 
Dit verschil wordt veroorzaakt door de verschillende marge uren voor jonge en oudere kinderen. 

NIEUWE STAMGROEP 
Zoals bekend starten we volgend schooljaar met een 11e stamgroep op de PPS. Deze vijfde 
middenbouwgroep zal een plekje krijgen tussen Thule en Drakenstein in De Overkant. 
Meubilair is al geregeld en de chromebooks en het digibord zijn besteld. Komende weken zullen alle 
overige leermaterialen besteld worden, zodat nog voor de zomervakantie de stamgroep helemaal 
gebruiksklaar gemaakt zal zijn. Wie deze groep gaat draaien is nog niet helemaal bekend (daar loopt 
nu een sollicitatie-procedure voor) en ook aan de samenstelling van deze groep wordt nog druk 
gesleuteld. Het streven is nog steeds de groepsindelingen 15 juni met jullie en de kinderen te delen. 

JAARROOSTER 
We zijn de laatste hand aan het jaarrooster voor volgend schooljaar aan het leggen. We verwachten dat 
volgende week met jullie te delen. Het is wellicht goed om alvast de volgende dagen in de agenda te zetten: 
-margedagen voor groep 1 t/m 2 (onderbouw): 13 + 14 september (tijdens bovenbouwkamp) 
-margedagen voor alle kinderen: 18 en 19 oktober (voorafgaand aan de herfstvakantie). De overige marge- 
en vakantiedagen volgen na vaststelling in bestuur en MR. 
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AVONDVIERDAAGSE 
De avondvierdaagse in Haren start morgen en duurt  t/m donderdag 14 juni. Hieronder vinden jullie de laatste 
informatie. 

WENOCHTEND 
In tegenstelling tot andere jaren gaan we nu in de laatste schoolweek een wenochtend organiseren voor de 
nieuwe stamgroepen. En om ook alvast een beetje te wennen aan het vroeger opstaan, gaan we die dinsdag 
de nieuwe schooltijden hanteren. En aangezien we verwachten dat sommige 
kinderen, ouders en ook teamleden zich dan extra moeten haasten, hebben 
we bedacht om die eerste ‘vroege’ dag te beginnen met een ontbijt op 
school (dat scheelt thuis weer). Dat betekent dat alle kinderen op dinsdag 
17 juli om 8.15 uur op school worden verwacht voor het 
kennismakingsontbijt in hun nieuwe stamgroep.  
Deze dinsdag zijn de kinderen, net als volgend schooljaar, ook om 13.50 
uur vrij.  

VACATURE PENNINGMEESTER 
Het bestuur van de VJN is nog op zoek naar een extra bestuurslid. Door het afscheid van de huidige 
penningmeester, Thibaut de Groen, aan het eind van dit schooljaar, is het bestuur naarstig op zoek 
naar een nieuwe penningmeester. 
In de bijlage nogmaals de brief van het bestuur met een uitvoerige beschrijving van de taak en 
werkzaamheden van een penningmeester. Meer informatie is te verkrijgen via 
bestuur@jenaplanschool.nl 
 
Tot zover voor nu…hartelijke groet, 

Team Peter Petersenschool 
 
AGENDA 
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Bijlage: 

Avond4daagse 
 

Beste kinderen en ouders, 
 

Hieronder de laatste informatie over 

de avondvierdaagse 
 

Data en tijden 
Maandag 11 t/m donderdag 14 juni. 
Vertrek en aankomst is vanaf het terrein van De Koepel, te bereiken v.a. de Dr Ebelsweg of de 

Onnerweg. Je vindt de PPS bij de paarse PPS vlaggen op het veld. De start van de 5 km om 17.30 en 

de 10 km om 18 uur (let op: op donderdag start de 10 km om 17.45 uur).  

 

Graag een kwartier voor de start aanwezig zijn, meld je even bij degene met het PPS-shirt en de lijst 

zodat we kunnen bijhouden of iedereen er is. Als iedereen op tijd komt kunnen we ook op tijd 

vertrekken!  

 

Wanneer een kind onverhoopt een avond niet meeloopt terwijl dat wel de bedoeling was, meld dan even 

tijdig bij ingeleandro@ziggo.nl (voor 5 km) of theavana@hotmail.com (voor 10km), zodat we niet staan 

te wachten op een kind dat niet komt.  
 

Eten en drinken 

Onderweg is voor de maandag, dinsdag en woensdag natuurlijk weer een PPS rustpost met voor ieder 

kind wat te drinken en te eten. Voor de laatste avond moet je zelf eten en drinken meenemen.  
 

Begeleiding 
De PPS loopt als 2 groepen, een voor de 5 km en een voor de 10 km. Elke groep heeft een aantal 

begeleiders (ouders). Zij lopen in principe voor- en achteraan de groep. De begeleiders, maar ook alle 

andere ouders die meelopen dragen, verantwoording voor veiligheid, gedrag, en het bij elkaar houden 

van de groep.  

 

Medailles 

Op donderdag, na de feestelijke intocht, worden de medailles uitgereikt op het start/finishveld. Dit 

gebeurt op nummer van medaille (loop je voor de 1e keer mee, dan ga je in de rij voor nummer 1, loop je 

voor de 2e keer dan krijg je nummer 2 etc). Er is geen verschil 

tussen 5 km en 10 km medailles. Dagspelden worden apart 

uitgedeeld.  

 

Shirts inleveren 

Na het uitdelen van de medailles moeten de pps-shirts ingeleverd 

worden. De shirts worden ter plekke, op het veld dus, verzameld. 

Neem daarom voor je kind een ander shirt mee dat hij/zij kan 

aantrekken om in naar huis te gaan.  

 

Dat was alles, rest nog jullie heel veel loopplezier te wensen!!  
 

  

mailto:ingeleandro@ziggo.nl
mailto:theavana@hotmail.com


NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN DE PETER PETERSENSCHOOL IN HAREN 

Vacature bestuur 
 
Hoogezand/Haren, 25 april 2018 
 
Betreft: Oproep penningmeester  
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
De PPS in Haren en ’t Vlot in Hoogezand vormen samen de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord. 
Het unieke van deze vereniging is dat deze bestuurd wordt door ouders. Het bestuur draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor de scholen en haar voornaamste taak is het zorgdragen voor de 
kwaliteit van het onderwijs op ’t Vlot en de PPS. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
• Ramses Vulperhorst Voorzitter 
• Marjan Gubler Secretaris 
• Thibaut de Groen Penningmeester 
• Joost Fijma Personeelszaken 
• Linda Reinalda Algemeen Lid 
 
Op onze laatste oproep voor nieuwe bestuursleden heeft een aantal kandidaten gereageerd. 
Gesprekken zijn gevoerd en de kandidaten zijn uitgenodigd om een aantal vergaderingen bij te 
wonen. De verkiezingen voor deze kandidaten worden na de meivakantie gehouden. Vervolgens 
stellen zij zich voor aan de leden tijdens de ALV van 3 juli.  

Na zich jarenlang intensief te hebben ingezet voor de vereniging heeft Thibaut de Groen te 
kennen gegeven een stap terug te doen en te stoppen als bestuurslid. Het bestuur is daarom op 
zoek naar een nieuwe penningmeester.  

De penningmeester voert toezicht uit op de financiën van de vereniging. De directie, met 
ondersteuning van een administratiekantoor, voert de administratie en bereidt alle rapportages en 
beleidstukken voor. De uitdaging waar de vereniging de komende jaren voor staat is om het 
opgebouwde vermogen terug te laten vloeien naar het onderwijs. Dit moet doelmatig gebeuren 
zonder dat dit leidt tot grote structurele verplichtingen die de continuïteit van de vereniging in 
gevaar brengen. 

De onderwijswet en de onderwijsinspectie stellen heldere eisen aan de financiën van scholen, 
waardoor de kaders voor het toezicht duidelijk zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld geldstromen 
goed verantwoord moeten worden in de jaarrekening en er eisen zijn die ervoor zorgen dat gelden 
zoveel mogelijk naar het onderwijs gaan.  

De penningmeester moet ervaring hebben met financiën en begrijpen hoe de 
winst/verliesrekening en de balans werkt. Ervaring met lijnmanagement en het coachen van 
leidinggevenden is een pré. 

 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Joost Fijma op 06-10480577 en/of 
bestuur@jenaplanschool.nl 
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