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Ouders
De eerste week zit er alweer bijna op. Wat fijn om de kinderen weer op school te zien. Wij genieten weer als voor de sluiting
op maandag 16 maart van jullie aanwezigheid in de school. Wat ben ik trots op u dat u samen met ons de richtlijnen zo goed
opvolgen. Wij hopen natuurlijk dat wij op korte termijn alle kinderen weer tegelijk op school mogen ontvangen.

Afgelopen maandag heeft wethouder van onderwijs Johanna Besteman onze school bezocht en heeft ons toegesproken bij de
opstart. https://rijswijk.tv/78096-2/ We zien dat de kinderen genieten om weer op school te zijn.
Noodopvang
Komende donderdag is het Hemelvaart, er is dan geen noodopvang bij ons en UP! Kinderopvang, mocht u toch noodopvang
nodig hebben, dan kunt u terecht in Den Haag bij de 24 uurs opvang. Laat mij dit even weten dan zorg ik dat u de juiste
gegevens krijgt om u aan te melden. (06-30376641) Aanstaande vrijdag worden de kinderen van de noodopvang de hele dag
opgevangen door UP! Kinderopvang. Hiervoor kun je je aanmelden via SRK, het telefoonnummer is 070-7920100. Je geeft
daarbij aan dat je gebruik wilt maken van de noodopvang op vrijdag 22 mei 2020. Geef ook even aan dat je van de
Petrusschool bent.
Onderwijs
Wij zijn voornamelijk in het begin bezig zijn met het sociaal- emotioneel welbevinden van uw kinderen. Het zijn bijzondere
tijden en hier is aandacht voor nodig om dit te verwerken. Uw zoon/dochter heeft deze tijd op zijn eigen manier ervaren. Ook
zijn de kinderen hongerig om weer nieuwe dingen te leren waar wij ze in ondersteunen en begeleiden. De lessen zijn
voornamelijk ingericht met instructies voor rekenen, taal, spelling en technisch/begrijpend lezen. Ook wordt het thuiswerk
besproken op school. Dit werk maken de kinderen op de dagen dat ze niet op school komen.
Team
Wat een mooi nieuws is te melden! Juf Saskia en juf Jeanette verwachten begin volgend schooljaar een baby! Wij wensen ze
een hele goede zwangerschap toe! Het verlof van juf Jeanette gaat in de zomervakantie in en van juf Saskia na een paar weken
werken in het nieuwe schooljaar.
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