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Vanmorgen werden we opgeschrikt door het vreselijke nieuws dat op 40 jarige leeftijd Petra
Noordberger, moeder van Sem (1-2A) en Lisa (5A), is overleden. We wisten dat Petra ernstig
ziek was en dat er geen genezing meer mogelijk was. Toch was er de hoop dat Petra nog een
tijdlang, samen met haar man Marvin, haar jonge en fantastische kinderen mocht zien
opgroeien. Wat kon ze genieten van de verhalen waarmee de kinderen thuis kwamen.
We zijn aangeslagen en zeer verdrietig nu aan deze grote wens een abrupt einde is gekomen.
Verbijstering en ongeloof vechten om voorrang.
We herinneren ons Petra als een zeer sterke vrouw vol levenslust en doorzettingsvermogen.
Niet opgeven en altijd doorgaan. Positief ingesteld en altijd denkend vanuit kansen. Ook in de
moeilijke periode tijdens haar ziekte. Wat waren we blij en verrast dat ze na de zomervakantie
zelf nog Sem naar school kwam brengen. Een moment van intens geluk. We hebben grote
bewondering voor de wijze waarop ze haar omgeving tot een voorbeeld mocht zijn.
Grote bewondering en ontzag hebben we ook voor Marvin. In deze zware periode altijd weer
vol liefde alle zorg willen bieden die maar mogelijk was. Samen met Sem en Lisa nu verder.
Samen met de vele warme en prachtige herinneringen aan Petra.
In de groep van Lisa (groep 5A) en Sem (groep 1-2A) zullen we ruim aandacht besteden aan
het grote verdriet van Lisa en Sem dat ook in deze groepen gevoeld zal worden. We gebruiken
daarvoor de materialen welke ons in deze situaties worden aangereikt door de GGD.
We hebben met Marvin overlegd hoe we als basisschool iets kunnen betekenen in deze
periode van groot verdriet.
- Een kaartje of een andere blijk van medeleven wordt zeer op prijs gesteld. We vermelden
daarom even het adres: Voetiusstraat 10, 9746 CB in Groningen. Liever geen telefoontje
in deze periode van verdriet en rouw.
- Bij de ingang van school bieden we u vanaf vrijdagmorgen de gelegenheid het
condoleanceregister te tekenen. Hiervoor hebben we bij de brugingang een stiltehoek
ingericht.
- De informatie over de datum en het tijdstip van de crematie is nog niet bekend. We
informeren u hierover zo spoedig mogelijk. Als ouders/verzorgers bent u hiervoor
uitgenodigd
We bidden Marvin, Lisa en Sem Gods omringende liefde en nabijheid toe en wensen hen heel
veel sterkte in de zeer moeilijke tijd die voor hen aanbreekt. Dat de herinneringen levend en
onuitwisbaar zullen blijven en dat Petra met trots herinnerd mag worden.
We hopen als school, ouders en klasgenootjes dichtbij en naast hen te staan. Dat we samen
dit grote verdriet een plek kunnen geven en daar waar mogelijk vooral ook tot steun en troost
kunnen zijn.
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