Datum: 5 juni 2020

Mail ons

Social Schools

Laatste Nieuws

Website

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

Maandag 8 juni 2020

8:25 uur

Alle kinderen komen weer
naar school !

Woensdag 24 juni 2020

Hele dag

Studiedag, school gesloten.

Vrijdag 19 juni 2020

PetrusPost

Nieuwe lay-out
Zoals jullie zien hebben wij de PetrusPost in een nieuw jasje gestoken. Bovenaan de bekende
links naar Social Schools, Facebook pagina en onze website. Ook kun je via de link “Mail ons”
gemakkelijk met ons communiceren via de E-mail.
De PetrusPost is opgebouwd uit een agenda, informatie voor de ouders, informatie over ons
onderwijs en informatie over ons personeel.
Welkom!
Vanaf aanstaande maandag zijn alle kinderen weer tegelijkertijd welkom op de Petrusschool.
Dit heb ik u woensdag in een bericht laten weten. Wij hebben er zin in om met de hele groep
weer aan de slag te gaan. Mocht uw zoon/dochter niet naar school kunnen komen, dan kunt u
dat doorgeven aan de leerkracht via Social Schools.
De komende tijd zal ook de leerplichtambtenaar betrokken worden bij de leerlingen die niet op
school aanwezig zijn. Aangezien er geen thuisonderwijs meer wordt geboden, kan er een
achterstand ontstaan als uw zoon/dochter thuis blijft. Wij hopen dat u uw kinderen vanaf
maandag weer naar school brengt.
Wij missen de spontane gesprekken met u. Spreek mij gerust aan als ik op maandag, dinsdag
en woensdag buiten ben bij het verzamelen van de kinderen. Ik kom graag even op 1,5 meter
van u af bij het hek met u praten. U kunt mij ook altijd bellen op 06-30376641. Daarnaast ben
ik ook via Social Schools goed te bereiken. Wij blijven het contact met u erg belangrijk vinden
en hopen regelmatig met u te spreken via de telefoon en/of Social Schools.
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In deze PetrusPost vragen wij u aandacht voor nieuwe leden voor de OR en nieuwe vrijwilligers
die kunnen helpen bij de TSO/Overblijf. Ook geven wij aan hoe wij omgaan met de
ouderbijdrage die is betaald dit schooljaar. In deze PetrusPost ook de voorlopige
groepsverdeling voor komend schooljaar. Op de laatste bladzijde van deze PetrusPost staan
onze voorzorgsmaatregelen voor de komende periode.
OR leden gezocht
Volgend jaar bestaat de Petrusschool 50 jaar, dat willen wij natuurlijk feestelijk gaan vieren. Nu
is het alleen zo dat het aantal leden in de OR momenteel te weinig is. Dus ziet het ernaar uit
dat wij niet zo kunnen uitpakken, zoals wij dat graag zouden willen. Wilt u uw steentje
bijdragen volgend schooljaar in de OR? Neem contact op met Angela. Je kunt haar mailen via
orpetrus@petrusschool.nu Wij hopen op veel nieuwe enthousiaste ouders die onze OR wilt
versterken. Alvast bedankt voor uw reactie.
Vrijwilligers gezocht voor de TSO/Overblijf
Altijd al willen werken als vrijwilliger op onze school. Tegen een vrijwilligersvergoeding een
leuke groep kinderen begeleiden bij het lunchen en buiten spelen? Neem contact op met
Michelle Gumbs, onze TSO coördinator op 06—21863265 of via mail
petrusschooltso@upkinderopvang.nl
Bericht van onze TSO/Overblijf
Wij mogen weer naar de overblijf. Wij hebben er zin in jullie ook? Wij zullen de overblijf als
voorheen opstarten. Op dit moment is de bezetting net rond te krijgen. Wij willen u laten
weten dat er bij de overblijf extra aandacht zal zijn voor de hygiëne. Bent u genoodzaak om
gebruik te maken van de overblijf? Graag vragen wij om uw kind geld mee te geven als u nog
géén tso contract hebt, de kosten van een strippenkaart (5 keer) is €16,25. U kunt de envelop
met geld en de naam van uw kind afgeven aan de juf, zij zorgt dan dat dit bij mij komt. Heeft
uw andere vragen? Wij zijn maandag bereikbaar op 0621863265 tussen 11:30 – 13:30 uur.
Wij wensen u nog een goed weekend en zien de kinderen maandag bij de overblijf.
Met vriendelijke groeten,
Tso coördinator
Michelle Gumbs
Ouderbijdrage 2019-2020
Helaas hebben nog niet alle ouders de ouderbijdrage en de bijdrage voor TRIAS en schoolreis
betaald. Wij gaan dit jaar niet meer op schoolreis. Wel zijn een groot deel van de activiteiten en
TRIAS doorgegaan, waarvan de meeste kosten al gemaakt zijn voor de coronacrisis. Binnenkort
ontvangt u een factuur van 30 euro om de ouderbijdrage alsnog te voldoen. Alvast bedankt
voor uw vrijwillige bijdrage.
Heeft u al wel 60 euro betaald?
Dan gaan wij u volgend schooljaar een lagere factuur sturen voor de ouderbijdrage. U hoeft
dan de schoolreis niet meer te betalen.
Heeft u een zoon/dochter die volgend jaar naar groep 8 gaat, dan gaat hij/zij niet op schoolreis.
Groep 8 gaat op kamp, dat heeft u als het goed is al betaald. Het bedrag dat u dit jaar voor de
schoolreis heeft betaald zal volgend jaar van de ouderbijdrage voor groep 8 worden gebruikt.
U hoeft volgend jaar dus geen ouderbijdrage meer te betalen. U krijgt dan ook nog 5 euro
terug, aangezien de ouderbijdrage in groep 8 25 euro is, er zijn geen lessen van TRIAS in groep
8.
Wij hopen samen met de ouderraad op uw medewerking in deze bijzondere tijd. Alvast
bedankt voor uw bijdrage.
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ORKA
De komende weken worden de ORKA lessen weer opgepakt. Wij leren de superhelden in te
zetten en hoe wij het beste kunnen reageren in moeilijke situaties. In alle groepen gaan wij aan
de slag met groepsvormingsactiviteiten de komende weken. Zo zorgen wij samen met de
leerlingen voor een prettige pedagogisch klimaat.
KWINK
In alle groepen besteden wij aandacht aan Kwink, Kwink is een online methode voor sociaalemotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het
primair onderwijs biedt Kwink een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste
wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel, gericht op preventie (van
bijvoorbeeld pesten op onze school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de
principes van PBS (Positive Behaviour Support) die wij op onze school volgen.
Groepsverdeling 2020-2021
Het is ons gelukt om voor iedere groep een meester of juf te vinden! Uiteraard zeg ik erbij dat
dit de groepsverdeling is voor komend schooljaar op dit moment. Mochten er nog personele
wijzigingen komen, dan laat ik dit zo spoedig mogelijk weten. Wellicht dat wij ook op dat
moment moeten gaan schuiven, maar op dit moment is dit de groepsverdeling voor komend
schooljaar:
Groep 1/2
Groep:
1/2a
1/2b
Vanaf 21
september:
1/2c

Maandag
Juf Céline
Juf Saskia
Juf Jenny

Dinsdag
Juf Céline
Juf Saskia
Juf Jenny

Woensdag
Juf Céline
Juf Marga
Juf Marga

Donderdag
Juf Céline
Juf Marga
Juf Marga

Vrijdag
Juf Margie
Juf Marga
Juf Marga

Juf Anouk W.

Juf Anouk W.

Juf Anouk W.

Juf Anouk W.

Juf Anouk W.

Juf Saskia is zwanger en zal vanaf maandag 21 september met verlof gaan. Juf Jenny zal dan op
maandag en dinsdag groep 1/2b lesgeven.
Groep 3/4
Groep:
3a
3/4b
4a

Maandag
Juf Margie
Meester
Remco
Juf
Anouk v/d K.

Dinsdag
Juf Margie
Meester
Remco
Juf
Anouk v/d K.

Woensdag
Juf Jolanda
Meester
Remco
Juf Merel

Donderdag
Juf Jolanda
Meester
Remco
Juf
Anouk v/d K.

Vrijdag
Juf Jolanda
Juf Angela
Juf
Anouk v/d K.

Op dit moment wordt in de huidige groepen 2 nog gekeken welke kinderen naar groep 3a en
groep 3/4b gaan, zodra dat duidelijk is, zullen wij hierover communiceren.
Juf Angela zal het eerste half jaar in groep 3/4b samenwerken met meester Remco in deze
groep op vrijdag.
Juf Anouk K. gaat samenwerken met juf Merel. Juf Merel zit in het vierde jaar van de PABO en
heeft afgelopen maanden gewerkt met deze groep in groep 3a. Zij gaat in groep 4a haar LIO
stage lopen en de PABO afronden in het eerste half jaar van komend schooljaar.
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Groep 5/6
Groep:
5a
5/6b
6a

Maandag
Juf Sabine
Juf Lisanne
Juf Ingrid

Dinsdag
Juf Sabine
Juf Lisanne
Juf Ingrid

Woensdag
Juf Sabine
Juf Lisanne
Juf Ingrid

Donderdag
Juf Sabine
Juf Jenny
Juf Ingrid

Vrijdag
Juf Sabine
Juf Lisanne
Juf Patrice

Komend jaar start juf Sabine in groep 5a. Zij heeft afgelopen jaar groep 8 gedaan op de
Steenvoordeschool. Deze groep zat tijdelijk dit schooljaar bij ons in de school, door de brand in
hun school. Voor ons is juf Sabine dus al een bekende. Wij zijn blij dat zij voor onze school heeft
gekozen en haar ervaring komt inzetten in groep 5a.
Juf Lisanne gaat een master opleiding volgen de komende twee jaar. Zij heeft hierdoor 1 dag in
de week studieverlof. Juf Jenny zal haar het eerste half jaar gaan vervangen.
Volgend schooljaar start ook juf Ingrid bij ons op school. Zij heeft veel ervaring in de
bovenbouw. Zij start 4 dagen in groep 6a, aangezien juf Jeanette met zwangerschapsverlof is.
Als juf Jeanette weer terugkomt, dan werkt juf Ingrid op dinsdag en woensdag in groep 6a. De
andere dagen (ma, do, vrij) geeft juf Jeanette les in groep 6a.
Groep 7/8
Groep:
7a
7/8b
7/8c

Maandag
Juf Susanne
Juf iris
Meester
Wilfred

Dinsdag
Juf Susanne
Juf Iris
Meester
Wilfred

Woensdag
Juf Patrice
Juf Iris
Meester
Wilfred

Donderdag
Juf Patrice
Juf Merel
Meester
Wilfred

Vrijdag
Juf Susanne
Juf Iris
Meester
Wilfred

Zoals u ziet is er volgend jaar geen groep 8, maar twee groepen 7/8. De afgelopen twee weken
hebben wij de ouders hierover geïnformeerd. De redenen waarom wij hiervoor hebben
gekozen zijn:
• Op dit moment is de groepsgrootte van groep 6a,
27 leerlingen en van groep 7a, 15 leerlingen. Om te komen tot een betere verdeling
van leerlingaantallen over de groepen, gaan wij groep 6a opdelen over groep 7a en
groep 7/8c.
• Door meer leerlingen in groep 7/8c te plaatsen, is er meer keus om samen te werken
en te spelen. Dit is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
• De lesstof kan nog meer afgestemd worden op de behoefte van de individuele leerling,
door ook groepsdoorbroken te werken.
Juf Iris gaat een master opleiding volgen de komende twee jaar. Zij heeft hierdoor 1 dag in de
week studieverlof. Juf Merel zal haar gaan vervangen.
Gym
Juf Annelies zal op maandag, dinsdag en donderdag de gymlessen verzorgen voor
groep 1 t/m 8.
Werkdrukakkoord
Juf Angela werkt op vrijdag in groep 3/4b. Zij gaat ook werken in de andere groepen om
leerkrachten te vervangen bij ziekte en in het kader van het werkdrukakkoord. Het
werkdrukakkoord zijn afspraken die gemaakt zijn met het team en mij om de werkdruk te
verlagen in het basisonderwijs. Hierdoor worden leerkrachten een aantal keer per jaar vrij
geroosterd. Ook zullen voor dit vrij roosteren juf Saskia, juf Céline en juf Ingrid ingezet gaan
worden komend schooljaar.
Juf Karin
Juf Karin doet volgend schooljaar ondersteunende werkzaamheden in groep 1 t/m 4.
Zij wordt daarbij ondersteund door onze vaste vrijwilligster, juf Kim.
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Administratie
Op maandag t/m vrijdag is juf Joyce iedere ochtend aanwezig voor de administratie.
Schoonmaak
Meester Wim zal volgend schooljaar onze school weer schoonmaken.
Conciërge
Meester René is onze conciërge volgend schooljaar, hij zorgt voor het onderhoud van ons
gebouw en tal van andere klussen in en rondom de school.
Interne Begeleiding
Op maandag en dinsdag onder schooltijd en op woensdag t/m vrijdag is onze IB-er juf Marlies
aanwezig op school. Zij ondersteunt onder andere de leerkrachten die leerlingen hebben die
extra ondersteuning nodig hebben
Directeur
Ook volgend schooljaar ben ik de directeur van de Petrusschool.
Juf Brigitte met vervroegd pensioen
Juf Brigitte, onze intern begeleider, gaat aan het eind van dit schooljaar met pensioen. Zij is
haar werkzaamheden aan het afronden en aan het overdragen. Wij willen haar bedanken voor
de vele jaren die zij met veel passie heeft gewerkt op de Petrusschool.
Vragen/opmerkingen?
Mocht u naar aanleiding van deze groepsverdeling nog vragen hebben of opmerkingen, dan
kunt u mij altijd een bericht sturen via Social Schools of mij aanspreken op het schoolplein.
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