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Datum: vrijdag 23 november 2018 

Ouders 
Sinterklaas 

 
Zoals jullie allemaal al gemerkt hebben is Sinterklaas weer in het land. 
Afgelopen vrijdag hebben ouders, kinderen en het team de school weer 
in Sinterklaas sfeer gebracht. De OR heeft veel mooie versiermaterialen 
gekocht, bedankt daarvoor. Ook is de strooipiet al langs geweest!  
Op dinsdag 27 november gaan we op school ook onze schoen zetten. 
Vanaf maandag 26 november mogen de kinderen een extra schoen 
meenemen. Helaas wordt onze school vaak bezocht door rommelpiet. 
Hopelijk dit jaar natuurlijk niet. Het kan wel zo zijn dat het woensdag 28 
november toch een rommel is in de school! U kunt hierdoor mogelijk 
iets later naar binnen die dag. Wilt u hier alvast rekening meehouden? 
De kinderen vanaf groep 5 zijn natuurlijk allemaal hard bezig met hun 
surprise. Deze moeten vrijdag 30 november ingeleverd worden. Dan 
kunnen we ze na het weekend nog tentoonstellen. 
Op 5 december komt de Sint ook weer langs op de Petrusschool. De 
kinderen starten gewoon in hun eigen klas en gaan met hun klas naar 
het Aulaplein. Hier komen de Sint en zijn pieten aan. Ouders zijn hierbij 
natuurlijk ook welkom. Graag achter de kinderen staan, zodat het voor 
iedereen goed te zien is. Als we na de aankomst naar binnen gaan met 
de kinderen dan graag niet met uw kind meelopen naar de klas. 
Hierdoor wordt het heel druk op de gangen! 
Op 5 december is er geen gym en gaan we tot 13:00 naar school!  

AGENDA 
05-12 8.30- 13.00 uur! 
Sinterklaasfeest 

 

06 + 07-12  
Studiedagen, leerlingen vrij 

 

10-12  
Creamiddag Kerst 

 

20-12  
Kerstviering, leerlingen 12.00 uur vrij 
Kerstdiner 17.00-18.30 uur + Petruspost 

 

21-12  
Leerlingen 12.00 uur vrij 

 

24-12 t/m 04-01  
kerstvakantie 

 

08-01  
Let Op Luis 

 

18-01  
Petruspost 

 

  
 

mailto:administratie@petrusschool.nu
http://www.petrusschool.nu/
https://www.facebook.com/petrusschoolrijswijk/
https://app.socialschools.eu/
mailto:administratie@petrusschool.nu


      
 

 
 

 
 
 

 

    

 

Mail ons Website Laatste Nieuws Social Schools  
 

 

 

Pagina 2 van 4            

Regel van de week: Ik loop stil naar buiten en naar binnen. 

 Om ongelukken te vermijden en allemaal veilig van en naar de klas te komen, lopen we rustig door de gangen. 
Vaak zijn andere klassen aan het werk. Stilte is gewenst.  

 

 

 Petrusschool ● Johan Brouwerstraat 2 ● 2286 RL ● Rijswijk ●  070-3930960

Datum: vrijdag 23 november 2018 

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 middag/avond.  
Klik hier om dat te doen. 
Inmiddels hebben de eerste ouders zich opgegeven, wat natuurlijk heel fijn is, maar wij zijn ook op zoek naar u! Samen 
bouwen wij ouderbetrokkenheid verder uit op de Petrusschool. Bedankt voor uw betrokkenheid en de moeite die u neemt om 
het te regelen thuis. Welke groep komt straks met de meeste ouders naar deze studiedag? 
Kunt u alleen in de avond komen (aanvang 18:30 uur)? Klikt u dan hier om u op te geven. 
 
Absent melden van uw zoon/dochter 
Vanaf maandag kunt u ook via Social Schools voor 8:30 uur uw zoon/dochter afwezig melden. Via onderstaande link komt u bij 
de handleiding hoe dit werkt. Wij proberen deze manier van werken uit tot de voorjaarsvakantie. Mocht u er niet uitkomen, 
dan kunt u tussen 8:00 – 8:30 uur ook nog bellen naar juf Joyce op telefoonnummer 070-3930960. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360000639931-Kind-absent-melden-SocS-3-0- 
  
Onderwijs 
Vanuit de leerlingenraad 
Gesprek met Marion Huijs 
Maandag 19 november kwam Marion Huijs, kinderrechtencoach 
van de gemeente Rijswijk, bij de Petrusschool op bezoek. 
Samen met de leerlingenraad en directeur Edward den Heeten 
heeft zij gesproken over belangrijke thema’s zoals armoede, 
pesten en duurzaamheid op school.  
De Petrusschool gebruikt bijvoorbeeld al pestbussen om te 
melden. Als dat gebeurt, gaat de leerlingenraad praten met het 
gepeste kind en de pester zodat beide kinderen zich weer goed 
voelen. Verder gebruiken we zonneboilers voor warm water. In 
de toekomst wordt de school veel duurzamer met zonnepanelen 
en nog meer zonneboilers. 
De leerlingenraad en Edward den Heeten gaan nog vergaderen 
met de kinderrechtenambassadeurs en Marion Huijs om samen 
de Rijswijkse scholen en samenleving te verbeteren. 
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Gesprek met Sharida van Haaglanden Beweegt 
Maandag 19 november kwam Sharida van 
Haaglanden Beweegt bij de Petrusschool op bezoek. 
Samen met de leerlingenraad en directeur Edward 
den Heeten heeft zij gesproken over thema’s die 
kinderen na school doen, zoals sport en spel. We 
hebben gediscussieerd over hoe er meer kinderen 
naar naschoolse gym gaan. Bijvoorbeeld plannen op 
een andere dag, langer naschoolse gym, meer grote 
spellen door de hele gymzaal. 
Nu is het voor kinderen vaak ook lastig omdat ze 
andere activiteiten hebben, zoals gamen, sportclub, 
muziekles, zwemles, geen zin, ze willen een rustdag. 
En we hebben uitgerekend wat de kinderen het liefst 
doen. De top 3 is: 
1. Gamen 
2. Voetballen op de club en op straat 
3. Buitenspelen. 
Geschreven door Lucas groep 7/8b 
 
Schoolplan 2019-2023 
Na de studiedag, gesprekken met de MR, het gesprek met de leerlingenraad en de enquête van u is er voldoende input om te 
starten met het schrijven van het schoolplan, waarin wij als school gaan beschrijven wat wij de komende jaren gaat doen. Op 
vrijdag 23 november en vrijdag 30 november zal ik daarom niet aanwezig zijn op school. Mocht u op donderdag of vrijdag 
vragen hebben, dan kunt u die stellen aan juf Marlies. Zij staat ’s ochtends in de gang. U kunt mij natuurlijk ook een bericht 
sturen via Social Schools. 
 
Dans workshop groep 5 t/m 8 
Just Dance Studio geeft op 29 november een dans workshops aan de groepen  
5 t/m 8. Just Dance Studio staat voor dansplezier, kwaliteit en ontwikkeling! Zij  
geven streetdance, hip-hop, kidsdance, modern, peuterdans, ouder & kind  
dans, ballet, spitzen, selectie en conditie & dans. Lessen vanaf 1 jaar  
t/m volwassen leeftijd. Ook geven zij elk jaar een spetterende show in een theater! 
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De lessen zijn op 2 centrale locaties in Rijswijk. Meld je nu aan voor  
een gratis proefles! www.justdancestudio.nl  

 
Personeel 
In groep 5/6 is juf Jessica een dag minder gaan werken per 1 november, juf Roos staat daar tot aan de kerstvakantie op de 
woensdag voor de groep. Na de kerstvakantie zal juf Nicole daar lesgeven tot aan de zomervakantie. 
 
Ziekenboeg: Juf Ria en juf Tineke zijn ziek. 
 
Re-integratie juf Karin Mokveld 
Juf Karin werkt nu drie ochtenden bij de kleuters aan haar re-integratie. 
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