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De laatste weken...
Nog maar twee weken naar school. Daarna begint de zomervakantie alweer. Wij kijken met
elkaar terug op een heel bewogen jaar. Dit was een schooljaar dat wij niet snel zullen vergeten.
De kinderen hebben thuisonderwijs gevolgd door het corona-virus. De leerkrachten zijn digitaal
gaan lesgeven. Wat is het fijn om nu bijna alle kinderen weer op school te hebben. Op het
moment dat ik dit aan het typen ben, hoor ik de kleuters op de gang spelen, ik hoop dat wij dit
geluid blijvend zullen houden in onze school, ook volgend schooljaar! Met elkaar zorgen wij
dat wij het virus onder controle houden. Na de zomervakantie verandert er niets aan de
maatregelen die tot nu toe zijn genomen in en rondom de school. Wij blijven onze handen
wassen met de kinderen en u blijft tijdens schooltijden buiten de school en buiten het
schoolplein. U kunt mij altijd even aanspreken op het schommelplein op maandag, dinsdag en
woensdagochtend, daarnaast blijf ik bereikbaar voor u op 06-30376641. Op deze manier
probeer ik de afstand tussen u en mij zo klein mogelijk te houden. Op 16 juli komt de laatste
PetrusPost. In deze PetrusPost enkele onderwerpen nogmaals benoemd, die eerder ook in
Social Schools aan u zijn verstuurd. Aanstaande dinsdag krijgen alle kinderen het rapport mee,
meer informatie leest u ook in deze PetrusPost. Ook de ouderraad doet nog een oproep voor
nieuwe leden en om de vrijwillige ouderbijdrage zo spoedig mogelijk over te maken. Zodat wij
dit jaar ook met de meesters- en juffendag extra kunnen uitpakken.
AVG – beeldvoorkeuren aanzetten Social Schools
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij toestemming nodig
voor het publiceren van beeldmateriaal van uw kind(eren). Wij moeten bovendien kunnen
aantonen dat wij toestemming hebben van u. Dit regelen wij vanaf volgend schooljaar via
Social Schools. U kunt dit vanaf vandaag al aangeven in de app of op de website van Social
Schools.
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Meer informatie hoe u dit kunt instellen vindt u via deze link:
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-vanbeeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen
Leerlingenraad
Afgelopen dinsdag 30 juni kwam de
leerlingenraad weer bij elkaar.
Wij hebben met de leerlingen gesproken
over de periode van thuisonderwijs. Zij
gaven aan dat dit goed ging bij de meeste
kinderen. Dat de online lessen leerzaam
waren. Ook de inzet van Kahoot! (online
quizmethode) was erg leuk. Bij wiskunde
miste de kinderen in groep 8 wel de uitleg,
de sommen waren erg moeilijk, dat hebben
zij toen aangegeven en de juf heeft daarna
ook online de uitleg gegeven. Daarna
hebben wij gesproken over de periode dat
de kinderen weer naar school gingen.
“Het is fijn om weer op school te zijn, in de
gangen is het rustig en je kunt rustig je jas
en tas ophangen. Daarnaast komen er meer
kinderen op de fiets of lopend nu naar
school, dus het is ook nog goed voor het
milieu.” (Vera uit groep 5/6)
Wij hebben daarna nog gesproken over hoe het rouleren van het schoolplein op woensdag hen
was bevallen. Zij vonden dit erg leuk, zij willen dit volgend jaar ook graag weer.
Aandachtspunten voor de volgende leerlingenraad zijn meer natuurlessen op het groene
schoolplein en meer recyclen in school. De leerlingen van de leerlingenraad kijken terug op een
mooi jaar in de leerlingenraad. Ze geven aan dat het leuk is dat je plannen mag bedenken,
samen kunt werken met andere leerlingen uit andere groepen aan deze plannen, en daarnaast
was het ook erg gezellig.
Ik wil deze leerlingenraad erg bedanken voor hun inzet en volgend jaar kiezen wij weer een
nieuwe leerlingenraad!
Ouderbijdrage
De ouderraad zet de vrijwillige ouderbijdrage in om de verschillende activiteiten te
organiseren. Ook jouw hulp is nodig om de diverse activiteiten te kunnen realiseren: van de
schoolfotograaf tot kerstversiering, van het afscheid van groep 8 tot Sint-Maarten en niet te
vergeten het Lustrum! Mocht je de ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 nog niet hebben
betaald, het kan alsnog! Recent is er nog een herinnering gestuurd via Social Schools en WIScollect. Betalen is ook mogelijk via een handmatige overboeking.
Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij Edward den Heeten. Als er vragen of
onduidelijkheden zijn over WIS-collect, neem contact op met orpetrus@petrusschool.nu
Ventileren
De afgelopen periode kwamen er wat vragen over het ventileren van onze school.
Wij ventileren zo goed mogelijk in de leslokalen en daarbuiten. In de leslokalen meten wij
continu ook de luchtkwaliteit en passen de ventilatie daarop aan. Wij hopen dat wij hiermee
uw zorgen hebben weggenomen.
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CITO toetsen
Dit jaar zullen wij aan het eind van het schooljaar geen CITO toetsen afnemen.
Deze toetsperiode verplaatsen wij naar eind september, dit is ook het advies vanuit CITO.
De normering (hoe een kind scoort) wordt aangepast naar september.
Wij kiezen hiervoor om extra aandacht te besteden aan eventueel ontstane hiaten en het
schooljaar met de kinderen op een ontspannen manier af te ronden.
Rapport
Aangezien de CITO toetsen worden verschoven, maken wij nu een aangepaste versie van het
rapport. Wat zit er straks in het rapport:
IK rapport (dit wordt door de leerling ingevuld)
Tip/Top blad (dit wordt door de leerkracht ingevuld)
Gymrapport
Wij begrijpen dat u graag wilt weten hoe de ontwikkeling is op alle vakgebieden van uw
zoon/dochter. Daarom maken wij in november voor de groepen 3 t/m 8 een extra rapport. In
dit afwijkende eerste rapport staan alleen de resultaten van de afgenomen CITO toets en weer
een Tip/Top blad en een IK Rapport.
Gesprek
Aan het eind van het schooljaar wordt bij het rapport geen gesprek gevoerd. Tenzij de
leerkracht of u daar behoefte aan heeft. U kunt dan zelf een afspraak inplannen of u wordt
hiervoor uitgenodigd. Dit gaan wij ook bij het rapport in november zo doen. In maart bij het
tweede rapport wordt iedereen uitgenodigd voor een gesprek.
Overdracht
Wij begrijpen heel goed, dat de overdracht dit jaar extra belangrijk is. Net zoals elk jaar
bespreken de huidige- en nieuwe leerkracht de ontwikkeling en aandachtspunten van uw kind.
Samen zorgen zij voor een goede overdracht.
Ontruimingsoefening

Wij hebben vanochtend een ontruimingsoefening gedaan met de kinderen. Om 9:30 uur is het
ontruimingssignaal aangezet, om 9:32 waren alle groepen buiten. De BHV-ploeg heeft de
leerlingen geteld en in de school alle ruimtes gecontroleerd. Om 9:36 uur was de BHV ploeg
klaar. Ik ben zeer tevreden met deze snelle ontruiming. Wij zullen in 2020 ook nog een keer een
ongeplande ontruimingsoefening doen.
Meesters- en juffendag
Woensdag 8 juli is het zover, wij vieren de verjaardagen van alle meesters en juffen op school.
Wij gaan hele leuke activiteiten voor alle kinderen organiseren op deze dag. De ouderraad
heeft een bijdrage beschikbaar gesteld, waardoor wij dit jaar weer extra kunnen uitpakken
voor alle kinderen. Wij willen u bedanken voor uw vrijwillige ouderbijdrage die dit mogelijk
maakt!
Groep 6a
Juf Angela staat voor groep 6a. Juf Jeanette is ziek. Zij zal regelmatig een aantal uur op school
aanwezig zijn.
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