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Wees blijvend welkom…
Afgelopen week en vorige week hebben wij u gesproken tijdens de
startgesprekken. Wij kijken terug op mooie en open gesprekken. Wij
organiseren weer diverse activiteiten de komende maanden, voelt u
zich welkom om ook deze te bezoeken en uw hulp is bij ons en bij de
Ouderraad van harte welkom. Kunnen wij weer op u rekenen? Bedankt
namens alle kinderen.

AGENDA
24-09
Hele dag
Studiedag, leerlingen vrij

Ouders
Verkoop kleutermateriaal
Het nieuwe meubilair voor de kleuters is (eindelijk) geleverd. Dat
betekent dat het oude meubilair verkocht kan gaan worden. Wilt u nog
een oud tafeltje en stoeltje hebben, dan kunt u tot maandag 1 oktober
intekenen op de lijst tegenover groep 1/2b. Als u al ingetekend heeft,
hoeft u dit niet nogmaals te doen.
Dinsdag 2 oktober van 16.30 uur tot 17.30 uur kunt u het meubilair
waar u voor ingetekend heeft dan ophalen en betalen.
Woensdag 3 oktober van 11.00 uur tot 12.30 uur is dan de vrije
verkoop. Op is op. We hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te
hebben en blij te maken met de tafeltjes en stoeltjes.

25 t/m 28-09
Kamp Groep 8

Opening Groen- Blauwe Schoolplein
Vanmiddag is het zover, wij gaan om 13:30 uur het schoolplein openen.
U kunt vanaf 13:15 uur een plekje zoeken op het Groen- Blauwe
Schoolplein. U bent van harte uitgenodigd om deze opening bij te
wonen. Na de opening gaan de kinderen tal van activiteiten doen op en
rondom het Groen- Blauwe Schoolplein.

18-10
Open Huis

02-10
18:45 uur
Algemene ledenvergadering Ouderraad
03-10
16.15 uur
In gesprek blijven met ouders
05-10
Petruspost
16.00-18.00 uur

19-10
Petruspost
22 t/m 26-10
Herfstvakantie
29-10
Hele dag
Studiedag, leerlingen vrij

Regel van de week: Ik luister naar een ander en wacht op mijn beurt.
Op de Petrusschool besteden we veel aandacht aan normen en waarden. Bovenstaande regel is hier 1 van. Dit
doen we uit het oogpunt van respect voor elkaar.
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Ziek/Afmelding leerling
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen, verzoeken wij u hiervan de school tussen 8.008.30 uur op de hoogte te stellen. Ziek/Afmelden kan uitsluitend telefonisch. Het gebeurt regelmatig dat er mailtjes en/of
Digiduif berichten worden gestuurd. Hierdoor ontstaat miscommunicatie. Zie hiervoor eventueel de schoolgids, pagina 36.
Alvast dank voor uw medewerking.
Workshopavond tijdens algemene ledenvergadering Ouderraad – 2 oktober
Programma:
18:45 uur
Inloop
19:00 uur
Opening door directeur Edward den Heeten
19:05 uur
Algemene Ledenvergadering Ouderraad
De ouderraad is een vereniging waar u allemaal automatisch lid van bent als uw kind op onze school zit, u keurt de begroting
goed voor dit schooljaar en stelt de ouderbijdrage vast. Ook maakt u kennis met de betrokken ouders van de ouderraad.
19:30 uur
20:00 uur
1.
2.
3.

Start Workshopronde 1 (19:30 – 20:00)
Start Workshopronde 2 (20:00 – 20:30)

Taal – uitleg aan ouders over de nieuwe taalmethode (Meester Remco)
ORKA – Hoe gaan wij om met Sociaal Emotionele Ontwikkeling, maak kennis met ORKA tijdens deze interactieve
workshop.
Mediawijsheid – uitleg over ons onderwijs in mediawijsheid (Meester Wilfred en Juf Iris)

U komt toch zeker ook? Wij kijken uit naar uw komst!
Voorschoolse opvang
Stichting Rijswijkse Kinderopvang begint op de Kinderjungle na de herfstvakantie met voorschoolse opvang. U kunt uw
zoon/dochter daar vanaf 7:30 uur brengen. Meer informatie staat in de bijlage bij deze PetrusPost.
6 oktober ADO den Haag – FC Groningen
Afgelopen week heeft ADO contact met ons opgenomen. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen één gratis toegangskaart
voor bovenstaande wedstrijd. Deze vouchers worden op 1 oktober uitgedeeld.
In gesprek blijven – 3 oktober 16:15 uur (gewijzigd tijdstip, op verzoek van de ouders)

Regel van de week: Ik luister naar een ander en wacht op mijn beurt.
Op de Petrusschool besteden we veel aandacht aan normen en waarden. Bovenstaande regel is hier 1 van. Dit
doen we uit het oogpunt van respect voor elkaar.
Pagina 2 van 5
Petrusschool ● Johan Brouwerstraat 2 ● 2286 RL ● Rijswijk ● 070-3930960

Mail ons

Website

Laatste Nieuws

Digiduif

Datum: vrijdag 21 september 2018
Voor de zomervakantie heeft het College van Bestuur van de Laurentiusstichting en de directeur een gesprek gevoerd met een
aantal ouders over zorgsignalen die leven bij hen over de school. Zij hebben dat destijds kenbaar gemaakt met een brief, deze
brief is destijds wellicht ook door u ondertekend. Op woensdag 3 oktober 2018 willen wij graag met elkaar hier een vervolg
aan geven. U kunt dan uw zorgsignalen delen en daarna willen wij graag doorpraten over welke verbeteringen u ziet voor onze
school dan nodigen wij u graag uit. Vanaf 16:15 uur staat de koffie voor u klaar. Klik hier om u op te geven.

Studiedag 6 december samen met u!
Wij willen graag samen met u ouderbetrokkenheid verder vorm geven op de Petrusschool.
De komende jaren gaat Peter de Vries ons begeleiden met dit traject. Hij werkt bij CPS.
Op 6 december nodigen wij u uit om van 15:00 – 20:00 uur mee te doen met deze studiedag. Voor het avondeten zal gezorgd
worden.
U kunt zich nu alvast inschrijven voor deze avond! Klik hier om dat te doen.
Bedankt voor uw betrokkenheid en de moeite die u neemt om het te regelen thuis.
Ouderraad bedankt voor jullie hulp!
Afgelopen dinsdag is door dit team van de Ouderraad alles weer op rolletjes gelopen tijdens het bezoek van de
schoolfotograaf. Wij zijn benieuwd naar de foto’s !
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Heeft u de vraag al beantwoord?
Via email bent u gevraagd om antwoord te geven op 1 vraag, zou u dat nog willen doen dan nemen wij uw mening mee bij het
maken van het schoolplan voor de komende vier jaar. Alvast bedankt!

Personeel
Zwangerschapsverlof juf Saskia
Zoals u wellicht weet is juf Saskia zwanger en heeft op 18 september afscheid genomen van groep 1/2b. Juf Imke zal de
zwangerschapsvervanging gaan doen van juf Saskia in groep 1/2b. In de week van 24 t/m 28 september werkt juf Saskia in
groep 7/8, aangezien groep 8 op kamp is die week. Na 28 september gaat zij dan echt met verlof.
Ziekenboeg: Juf Ria en juf Tineke zijn ziek.
Re-integratie juf Jolanda Stolk
Juf Jolanda is in groep 5a gestart met het opbouwen van haar werkuren voor de groep.
Wij hopen dat dit voorspoedig zal verlopen de komende weken.
Onderwijs
Kamp groep 8
Dinsdag 25 september gaat groep 8 op kamp. Zij gaan dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag naar kamphuis Ahoy in
Oosterhout.
De leerlingen vinden het natuurlijk heel erg leuk om post te krijgen.
U kunt uw post sturen naar:
Kamphuis Ahoy – Gebouw A
Pannenhuisstraat 12
4911 BS Den Hout /Oosterhout
De kampleiding vindt post natuurlijk ook erg leuk ;)
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Vanuit de leerlingenraad
Afgelopen maandag, 17 september was de eerste vergadering van de leerlingenraad. We hebben onze ideeën verteld en
opgeschreven zoals: meer buitenlessen, kunstgras in de voetbalkooi neerleggen. Ook hebben we een filmpje opgenomen,
daarin hebben wij ons voorgesteld en verteld waarom wij in de leerlingenraad zitten.
Wij hebben er heel veel zin in. Groetjes Luna

Leerlingenraad schooljaar 2018-2019
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