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Uitgelicht
In deze PetrusPost leest u over ons rookvrije schoolplein, de staking,
het parkeren rondom de school. Daarnaast geef ik aan dat wij
momenteel de CITO-toets afnemen in groep 2 t/m 7 en dat wij gaan
analyseren de komende weken. Ook verwelkomen wij per 13 februari
juf Lianne in ons team. Daarnaast stopt Monica van Haaglanden
Beweegt (naschoolse activiteiten) bij ons op school en zal Chiara haar
plaats overnemen. Op de laatste bladzijden, meer informatie over de
staking en vervangende activiteiten door partners van ons in Rijswijk. Ik
wens u veel leesplezier!

AGENDA
30 + 31-01
Onderwijsstaking, school gesloten
13-02
8.20 uur
Inloop Petrus Verbeterteam

Ouders
Dit terrein is rookvrij!
Vanaf 1 januari werken wij aan een rookvrije generatie. U kunt
ons helpen door rondom de school niet te roken en daarmee
het goede voorbeeld te geven voor uw kinderen. Bedankt voor
uw begrip!

14-02
Petruspost

Staking
Wij zullen morgen 30 en vrijdag 31 januari staken. De school is dan
gesloten en u dient zelf te zorgen voor opvang van uw kinderen
gedurende die dagen. Klanten van Up Kinderopvang kunnen gebruik
maken van extra opvang, de kosten hiervan zijn voor de ouders. Op de
laatste bladzijde van deze PetrusPost geven wij aan waarom wij staken,
deze poster zie je ook op verschillende plekken hangen in de school.

20 + 21-02
Studiedagen, leerlingen vrij

Parkeren in de parkeervakken
De veiligheid van uw kinderen komt in gevaar als u de auto niet in de
parkeervakken zet. Door dubbel te parkeren of op de stoep (Johan
Brouwerstraat) ontstaat er een onveilige situatie voor uw kinderen. De
politie is momenteel aan het handhaven op de regels die hiervoor
gelden. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat dit niet lang nodig is en
ons parkeergedrag aanpassen zodat alle kinderen veilig naar school
kunnen komen.

19-02
Carnaval

24 t/m 28-02
Voorjaarsvakantie
03-03
Rapport 1 mee
04-03
Let Op Luis
05-03
Oudergesprekken rapport 1

Regel van de week: Iedereen is uniek!
Op de Petrusschool zijn wij op zoek naar talenten, en die heeft iedereen! Deze weken de tijd om hier extra bij stil
te staan. Kan jij iedereen uit je klas een compliment geven?
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Onderwijs
CITO-toetsen en analyse
Deze weken toetsen wij de kinderen in de groepen. Vervolgens gaan wij aan de slag met de resultaten en verwerken deze in
het rapport dat na de voorjaarsvakantie zal verschijnen. Op de donderdag voor de voorjaarsvakantie bespreken wij de analyse
van alle toetsen schoolbreed en passen wij ons onderwijs aan voor de komende periode. Wij verrijken bij de kinderen die dat
aankunnen en herhalen lesstof bij de kinderen die onderdelen nog niet voldoende beheersen. Zo werken wij aan een optimale
ontwikkeling van uw kinderen.
Personeel
Juf Lianne
Vanaf donderdag 13 februari komt juf Lianne werken in groep 5a. Zij gaat Paul vervangen na de voorjaarsvakantie. Juf Lianne
heeft in het verleden een goede stage gelopen in groep 3/4. Wij hebben er vertrouwen in dat zij samen met meester Rogier de
groep tot het einde van dit schooljaar goed les gaan geven. Wij bedanken meester Pauk voor zijn inzet!
Chiara Hildebrand
Via deze weg wil ik u op de hoogte stellen dat ik als programmacoördinator voor het impulsproject Gezonde Leefstijl, Muziek
en Natuur het stokje over heb gegeven aan mijn collega Chiara Hildebrand. Zij is geen onbekende wellicht voor u, want als
sportcoach is zij ook betrokken bij het project.
In de wijk Steenvoorde ben ik als programmacoördinator ook betrokken bij 2 andere impulsprojecten, namelijk Sport & Taal
waarbij de activiteiten voornamelijk op de Steenvoorde School plaats vinden en Sport & Cultuur waar de activiteiten
voornamelijk bij het Kristal &DAK kindercentra gegeven worden.
Wist je dat de andere activiteiten ook beschikbaar zijn voor uw kind? Blijf op de hoogte van de naschoolse activiteiten door
vrienden te worden op Facebook met ‘Programmacoördinator Monika’
Ik ben dus niet weg als programmacoördinator, maar wel voor de directe communicatie over de activiteiten die in
samenwerking met de Petrusschool, Up Kinderopvang en de bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid gegeven worden.
Deze week zijn de laatste lessen van deze periode, ik wens de kinderen die nog een les op Reflex gaan volgen hierbij alvast
veel plezier toe!
De nieuwe ronde wordt in de volgende nieuwsbrief aangekondigd door mijn collega Chiara. Mocht u nu al vragen hebben dan
kunt u haar bereiken via: 06-43038666 of mail c.hildebrand@sportiefplus.nl
Met vriendelijke groet,
Monika de Vreede
Programma coördinator Team Brede Impuls, Haaglanden Beweegt
Mail: m.devreede@haaglandenbeweegt.nl
Tel: 06-19410310
Chiara Hildebrand
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Trias workshopdagen tijdens tweedaagse onderwijsstaking do 30 en vr 31 januari 2020
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari staken de leraren in het onderwijs. Op deze dagen organiseert Trias voor jongens en
meisjes van 6 tot en met 13 jaar een workshopdag musical en een workshopdag moviemakers. Een gevuld programma vanaf
08:30 tot 15:45 uur waarbij de kinderen samen in een musical spelen of zelf een film maken. Aan het einde van de dag treed je
op voor je eigen publiek of kijk je op een groot scherm naar je eigen film! De kosten zijn €40,- Op vertoon van je Ooievaarspas
kun je gratis deelnemen.
Datum: donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020
Tijd: 08:30 – 15:45 uur.
Locatie: Trias Rijswijk, Cor Ruysstraat 2, 2284 XL.
Kosten:€40,-// gratis op vertoon van je Ooievaarspas.
Neem je eigen lunchpakket mee. Trias zorgt voor drinken en een snack.
Aanmelden via website: https://stichting-trias.nl/cursus/workshopdag-stakingen-onderwijs
070 396 9266 / Email:trias@stichting-trias.nl
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Aanbod van Don Bosco:

Don Bosco biedt donderdag 30 januari van 08:30 tot 15:00uur Dolle Donderdag! De kinderen kunnen die dag meedoen aan
allerlei workshops (sport, creatief, bakken, dans) en spellen in het bos en op het veld. Voor de minder energieke momenten
richten we een gezellige chillhoek in. Deze dag kost €15 en is exclusief lunch. Wel verzorgen we gezonde en lekkere
tussendoortjes.
Wilt u uw kind hiervoor aanmelden? Stuur dan een mail met naam, klas en telefoonnummer naar dit emailadres:
ikdoemee@donboscorijswijk.nl U ontvangt dan van mij de gegevens om te betalen.
We verwachten dat de aanmeldingen snel zullen gaan, dus wacht niet te lang. We werken met een maximum aantal kinderen.
NB: op vrijdag bieden wij geen programma.
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