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Wij gaan weer open! 
Afgelopen dinsdag hebben wij dit goede nieuws net als u tijdens de persconferentie gehoord. Wat zijn wij blij dat wij al onze 
leerlingen na de meivakantie weer gaan zien! In deze PetrusPost staat belangrijke informatie om de start na de meivakantie 
goed te organiseren met elkaar. Wij starten namelijk op met telkens de helft van onze leerlingen volgens onderstaand schema:  
 

Maandag  8:30 – 14:00 uur Leerlingen met een achternaam die begint met de letter A t/m K komen naar school. 

Dinsdag 8:30 – 14:00 uur Leerlingen met een achternaam die begint met de letter L t/m Z komen naar school. 

Woensdag Thuiswerken  

Donderdag 8:30 – 14:00 uur Leerlingen met een achternaam die begint met de letter A t/m K komen naar school. 

Vrijdag 8:30 – 14:00 uur Leerlingen met een achternaam die begint met de letter L t/m Z komen naar school. 

 
Het is niet mogelijk om te ruilen van dag, dit heeft te maken met het totaal aantal leerlingen dat die dag op school aanwezig 
mag zijn, conform de richtlijnen van het RIVM.  
 
Brengen en halen van de kinderen 
Het brengen en halen van de kinderen gebeurt alleen via het schoolplein met anderhalve meter afstand tussen de ouders 
achter de hekken onderling. U kunt helaas tot nader bericht niet in de school aanwezig zijn. Mocht u vragen hebben voor de 
leerkracht dan kunt u deze het beste via Social Schools stellen. Fysiek contact tussen leerkrachten en u is helaas niet mogelijk. 
Ook onderling zult u contact moeten vermijden. U brengt de kinderen tot het hek van het schoolplein. De kinderen gaan 
zelfstandig naar het vak van hun groep op het schoolplein waar de kinderen zich verzamelen. Om 8:25 uur komen de 
leerkrachten naar de vakken toe en gaan om 8:30 uur naar binnen. U staat achter het schoolpleinhek totdat de leerkracht er 
is. U vertrekt zo spoedig mogelijk naar huis, om de gezondheid van elkaar te blijven waarborgen. U kunt het vak van uw kind 
vinden op de schoolpleinen, dit is de verdeling: 
Op het schommelplein, aan de kant van de hoofdingang,  staan de vakken voor groep 1/2a, 1/2b, 1/2c en 3/4b. 
(bij de hoofdingang laat u de ruimte rondom de boom met bank vrij, in verband met de looproute van de leerkrachten met de 
leerlingen naar de hoofdingang) 
Op het schommelplein aan de kant van de flat staan de vakken voor groep 3a, 4a, 5a en 6a. 
(u houdt voldoende afstand bij de doorgang van het hek van het schoolplein naar de ingang naast groep 3a) 
Op het kooiplein staan de vakken voor groep 5/6b, 7a, 8a en 7/8b. 
Mocht u niet op tijd op school zijn, dan kunt uw kind aanbellen bij de hoofdingang. 
Probeer uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. 
Om 14:00 uur brengen wij de kinderen weer naar de vakken, waarna groep 3 t/m 8 zelfstandig naar huis gaan of naar u toe 
lopen als u uw kind komt ophalen. Groep 1/2 laat de kinderen 1 voor 1 gaan als ze de ouders/verzorgers hebben gezien. U 
wacht opnieuw achter de hekken. Kinderen parkeren hun fiets op het schoolplein en lopen daarna naar het vak. Ouders 
komen dus niet op de schoolpleinen. 
 
Afscheid nemen van de kinderen 
Als ouder mag u niet in de school komen. Voor alle ouders geldt ook dat u niet kan meehelpen om jassen of tassen op te 
bergen. Dit zal het kind zelf moeten doen en eventueel met hulp van de leerkracht. Om de lessen op te pakken vraag ik u om 
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niet te blijven hangen op het schoolplein of voor de ramen. Heb vertrouwen in de leerkrachten en de school dat we zo goed 
mogelijk zorgen voor uw kind en dat wij u bij twijfel altijd even op de hoogte stellen. 
 
Schoolspullen meenemen 
Het is belangrijk dat uw kind iedere schooldag alle materialen meeneemt die hij/zij eerder heeft meegekregen van school. 
Zodat alle materialen gebruikt kunnen worden op school en thuis. 
 
Waarom een continurooster? 
SRK/UP! Kinderopvang heeft besloten conform hun richtlijnen de TSO niet voor ons te kunnen organiseren. 
Wij hebben daarom moeten besluiten om tijdelijk tot een continurooster over te gaan.  
Zodra een versoepeling komt van deze richtlijn, waardoor TSO weer georganiseerd kan worden gaan wij weer terug naar onze 
normale lestijden. Wilt u uw zoon/dochter zowel een pauzehapje (maandag en dinsdag: fruit/gezond)/drinken en voor tussen 
de middag lunch/drinken meegeven? Er is geen schoolmelk, zodra dat weer opgestart wordt, laten wij dit meteen weten. 
 
Overleg BSO UP! Kinderopvang/SRK en DAK Kinderopvang 
Afgelopen dagen is er overleg geweest met deze organisaties, waar de meeste van onze buitenschoolse opvang leerlingen 
gebruik van maken. Kinderen kunnen gebruik maken van de BSO op de dag dat zij onderwijs hebben gekregen op school.  
Zij kunnen op dit moment nog niet toezeggen dat zij de BSO opvang vanaf 14:00 uur kunnen organiseren. Wij hopen dat zij in 
de meivakantie hier duidelijkheid over kunnen geven. Zodra wij dat bericht krijgen zullen wij dit aan u doorgeven. Uiteraard 
kunt u voor vragen over de BSO terecht bij uw eigen BSO organisatie.  
 
Wanneer uw kind niet naar school brengen? 
Is uw kind verkouden of ziek? Dan kan hij/ zij niet naar school komen. Kinderen met een pollenallergie zijn wel welkom, mits er 
niet voortdurend een loopneus aanwezig is. Kinderen met bronchitis of een andere aandoening aan de longen zijn extra 
kwetsbaar waardoor wij adviseren om deze kinderen ook niet naar school te brengen. Gelieve uw kind wel ziek te melden via 
Social Schools. Mocht u zelf, om welke reden dan ook, uw kind niet naar school willen brengen dan horen we dat ook graag 
van u via Social Schools. Voorlopig zal de leerplicht hier nog niet op handhaven. 
 
Wat doen we tijdens de lessen? 
We zullen voornamelijk in het begin bezig zijn met het sociaal- emotioneel welbevinden van de kinderen. Het zijn bijzondere 
tijden en hier is aandacht voor nodig om dit te verwerken. Elk kind heeft deze tijd op zijn eigen manier ervaren. Ook zullen de 
kinderen hongerig zijn om weer nieuwe dingen te leren waar wij ze in gaan ondersteunen en begeleiden. De lessen zullen 
voornamelijk worden ingericht met instructies voor rekenen, taal, spelling en technisch/begrijpend lezen. Ook wordt het 
thuiswerk, wat na de instructie op school meegegeven is, voor het onderwijs op afstand gecontroleerd en besproken. 
 
1,5 meter afstand 
Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten 
zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden). Wilt u dit met 
uw zoon/dochter bespreken voordat ze naar school gaan? Alvast bedankt! 
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Gym 
Maandag    Dinsdag 
08.30-09.10 Groep 3 08.30-09.10 Groep 5 
09.10-09.50 Groep 3/4 09.10-09.50 Groep 5/6 
09.50-10.30 Groep 4 09.50-10.30 Groep 3 
10.40-11.20 Groep 5 10.40-11.20 Groep 4 
11.20-12.00 Groep 5/6 11.20-12.00 Groep 3/4 
 
Donderdag   Vrijdag 
08.30-09.15 Groep 6 08.30-09.15 Groep 7/8 
09.15-10.00 Groep 7 09.15-10.00 Groep 8 
10.30-11.15 Groep 7/8 10.30-11.15 Groep 7 
11.15-12.00 Groep 8 11.15-12.00 Groep 6 
 
Wilt u de gymkleding meegeven voor deze dag? De kinderen mogen niet douchen op school i.v.m. de richtlijnen. 
Groep 1/2 krijgt gym van de eigen leerkrachten. 
 
Continuïteit 
Op dit moment zijn onze leerkrachten gelukkig niet ziek.  
Hierdoor kunnen wij zoals het er nu naar uit ziet, starten met de normale bezetting met fysiek onderwijs na de meivakantie. 
Mocht het zo zijn dat een leerkracht ziek wordt, dan is er geen vervanging en is er ook geen onderwijs mogelijk.  
Wij hopen natuurlijk dat dit niet gaat gebeuren! 
Noodopvang 
De noodopvang voor leerlingen in kwetsbare posities en met ouders werkzaam in de cruciale beroepen blijft bestaan. U kunt 
contact opnemen met mij als u zich nog niet heeft opgegeven via telefoonnummer 06-30376641. 
 
Thuisonderwijs 
Op de dagen dat er geen fysiek onderwijs is voor uw zoon/dochter, verwerkt uw zoon/dochter het werk waar instructie voor is 
gegeven. De leerkrachten kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag niet reageren op uw vragen over de lesstof. 
Wij werken met een weekplanning, daarop staat wat er die week gemaakt moet worden. Op woensdag zijn de leerkrachten 
via Social Schools of TEAMS wel bereikbaar, er worden geen online lessen meer gegeven vanaf 11 mei. 
 
Schoolreis gaat niet door! 
Wij hebben moeten besluiten om het schoolreisje van dit jaar te annuleren.  
Heeft u al betaald? Dan zullen wij dat volgend jaar in mindering brengen op de factuur voor de ouderbijdrage van schooljaar 
2020-2021. 
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Bericht van KEI Rijswijk: 
De schoolspullenpas komt eraan!   
Ook dit jaar bieden we ook de mogelijkheid aan om de  Schoolspullenpas aan te vragen. Per 1 mei 2020 kunt u de pas 
aanvragen via de website van KEI Rijswijk: www.keirijswijk.nl/regelingen/schoolspullenpas  
Als u ondersteuning nodig heeft bij het aanvragen van de Schoolspullenpas of bij het activeren, neem dan contact op met de 
consulent van KEI Rijswijk. Het kantoor van KEI Rijswijk is op dit moment gesloten waardoor het niet mogelijk is om langs te 
komen tijdens de inloop. Wel kunt u de consulent bellen op het onderstaande nummer of per e-mail via emma@keirijswijk.nl. 
ook kunt u beeld bellen via whatsapp zodat u de consulent kan zien tijdens de aanvraag. Onze consulent is bereikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10:00 en 14:00. 
Consulent: 
Emma Kager  
Consulent Kei Rijswijk 
Tel: 0644558441 
 
Vragen/opmerkingen? 
U kunt vandaag tussen 10:00 – 14:00 uur terecht met al uw vragen bij de leerkrachten van uw zoon/dochter via Social Schools.  
Uiteraard kunt u ook contact met mij opnemen via 06-30376641 of mij een email sturen edheeten@petrusschool.nu. 
 
Fijne meivakantie! 
Namens het hele team wil ik u enorm bedanken voor uw inzet en flexibiliteit de afgelopen weken!  Wij wensen u een fijne 
meivakantie toe en kijken uit naar maandag 11 mei!  
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