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Kerst 
De laatste PetrusPost van 2019 ligt voor u. Op de laatste bladzijde treft 
u een mooi kerstgedicht, over de geboorte van Jezus. Dit vieren wij 
vandaag in de kerk en vanavond besteden wij hier aandacht aan in de 
groepen. U bent tijdens de kerstdiner in de groepen welkom in de aula.  
Morgen zijn alle kinderen vrij en op maandag 6 januari ontvangen wij 
alle kinderen weer op school. Op woensdag 8 januari kunt u meelopen 
de groep in van uw zoon/dochter tijdens de inloopochtend. 
 
Ouders 
Steenvoordeschool 
Ook na de kerstvakantie zullen de twee groepen van de 
Steenvoordeschool nog op onze school blijven. De gemeente Rijswijk 
probeert de noodlokalen in januari/februari te plaatsen. 
Ik houd u op de hoogte van deze ontwikkeling. 
 
Douchen na gym op 6 en 7 januari 2020 niet mogelijk 
Door tegelwerkzaamheden in de douche, kan er op deze dagen niet 
gedoucht worden. 
 
Staking 30 en 31 januari 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er een staking aangekondigd 
door de vakbonden. Wij zullen na de kerstvakantie, als er meer 
informatie over de staking bekend is dit meteen aan u doorgeven. Wilt 
u alvast rekening houden dat de kinderen zeer waarschijnlijk deze dag 
niet op school kunnen komen en dat u opvang zult moeten regelen. 
Alvast bedankt voor de medewerking.  
 
Inloop Petrus Verbeterteam 
Dinsdag 14 januari om 15:30 uur 
Heeft u een compliment of tip voor onze school? 
Kom gerust even langs bij het Petrus Verbeterteam.  
Dan ontvangen wij dat compliment graag en gaan aan de slag met uw 
tips! 

AGENDA 

Vrijdag 20-12 t/m 

03-01 

 

Kerstvakantie 

06-01  

Let Op Luis 

08-01 8.20 – 8.45 uur 

Inloopochtend  ouders leerlingen 

14-01 15.30 uur 

Inloop Petrus Verbeterteam 

17-01  

Petruspost  

29-01 12.15 uur 

Inloop Petrus Verbeterteam 

31-01  

Petruspost 

13-02 15.30 uur 

Inloop Petrus Verbeterteam 

14-02  

Petruspost 
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Onderwijs 
Na de kerstvakantie starten wij in groep 8 met de CITO toetsen als laatste onderdeel voordat wij de definitieve schooladviezen 
voor het voortgezet onderwijs zullen vaststellen. 
Enkele weken later zullen er ook in de andere groepen (3 t/m 7) CITO toetsen afgenomen worden. De resultaten van de CITO 
toetsen komen in het rapport dat u na de voorjaarsvakantie van ons krijgt. 
 
Personeel 
Juf Jolanda Stolk 
Juf Jolanda Stolk zal na de kerstvakantie gaan re-integreren op een andere school van de Laurentiusstichting.  
Wij wensen haar daarbij veel succes en bedanken haar voor haar inzet op de Petrusschool afgelopen jaren. 
 
Juf Jenny 
De komende periode zal juf Jenny op de maandag en dinsdag lesgeven in groep 3a. 
 

Het team van de Petrusschool wenst u: 
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