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Regel van de week:  Ik help een klasgenootje als die erom vraagt.  

Op de Petrusschool stimuleren wij dat kinderen van en met elkaar leren. Wij helpen elkaar. 

 

 

 

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

Datum: vrijdag 13 september 2019 

Enthousiast van start! 
Mooi om al die kinderen vorige week weer te mogen begroeten op 
school. Ze hebben er zin in. Met ons enthousiaste team zijn wij weer 
gestart aan het nieuwe schooljaar. De komende weken besteden wij 
veel aandacht aan groepsvorming. Ook bespreken wij de groepsregels 
met elkaar zodat wij goede afspraken maken met elkaar hoe wij ons 
gedragen in de groep. In deze PetrusPost meer informatie over het 
verbeterteam dat gaat starten. 
 
Ouders 
Heilig Vormsel 
Woensdag 9 oktober is er een informatieavond over het H. Vormsel 
voor ouders waarvan hun zoon of dochter in groep 8 of in de eerste 
klas van de middelbare school zit. 
De avond zal in de Sint Martinuskerk, Oosteinde 54 te Voorburg 
worden gehouden. 
De avond begint om 20:00 uur. 
Tijdens deze avond zal uitleg worden gegeven over het driejarig 
vormselproject in de parochies van De Vlietstreek: Rijswijk, 
Leidschendam en Voorburg. .  
Verdere informatie over deze informatieavond en het H. Vormsel kunt 
u vinden op de website van de parochies: www.rkvlietstreek.nl  
 
Schoolgids 
U heeft van de meester of juf het informatiepakket ontvangen met 
informatie over het schooljaar van uw zoon/dochter. Daarnaast maakt 
de school ieder jaar een schoolgids. Deze is te downloaden van de 
website, klik hier. 
 
  

AGENDA 

16-09 8.20-8.45 uur 

Inloopochtend ouders leerlingen 

17-09  

Schoolfotograaf  

Startgesprekken 

26-09  

Schoolbrengdag 

27-09  

Petruspost 

1 t/m 4-10  

Kamp groep 8 

11-10  

Petruspost 

17-10 16.00-18.00 uur 

Open Huis 

18-10  

Open Doek 

21 t/m 25-10  

Herfstvakantie 
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Regieteam ouderbetrokkenheid 
Vorige week is het regieteam ouderbetrokkenheid bij elkaar geweest. Wij gaan starten met het verbeterteam. Daarnaast gaan 
wij ook weer starten met het welkomteam. De kinderen van groep 8 heten u dit schooljaar welkom op onze school.  
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Schoolmaatschappelijk werk 
Vanaf dit jaar komt Marijke Brinckman ons team versterken als maatschappelijk werkster. In onderstaande poster stelt zij 
zichzelf even voor: 
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Onderwijs 
Even voorstellen 
Naast de vertrouwde gezichten ook enkele nieuwe collega’s die dit jaar gestart zijn op onze school. 

 
Bovenste rij van links naar rechts: Juf Annelies (gym), juf Marlies (IB-er), juf Saskia (groep 1/2b en Jonge Kind specialist), juf Jessica (groep 3a(ma/di), 3/4b 

(do) en 6a (vr)), meester Edward (directeur), juf Angela (wisselende groepen, vanaf 1 oktober 3/4 (do) en 6a (vr)) meester René (conciërge), meester 

Remco (groep 3/4b en Taalleesspecialist) meester Wim (facilitair medewerker) 

Middelste rij (startend naast het huisje links): Juf Patrice (groep 7a (wo/do), wisselende groepen op vrijdag), meester Wilfred (groep 8a), juf Jolanda van 

Hagen (groep 3a wo/do/vrij), juf Marga (groep 1/2b wo, do, vrij), juf Iris (groep 7/8b) juf Susanne (groep 7a) 

Voorste rij (startend voor het huisje links): Juf Lisanne (groep 5/6b), juf Joyce (administratief medewerkster), juf Jeanette (groep 6a en rekenspecialist), juf 

Brigitte (IB-er), juf Céline (groep 1/2a wo/do/vr en Jong Kind specialist), juf Karin (RT), juf Anouk W. (groep 1/2c), juf Jolanda Stolk (groep 5a), juf Margie 

(groep 1/2a ma/di), juf Anouk v/d Kruit (groep 4a) 

Personeel 
Juf Jolanda Stolk (groep 6a) is ziek, helaas zal zij langdurig niet in staat zijn om de groep les te geven. Wij zijn hard bezig om 
hier een passende invulling voor te vinden. 
Juf Jessica gaat ons per 1 oktober verlaten, per 1 oktober zal meester Bart haar plaats gaan innemen in groep 3a. 
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