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Ouders
Intocht Sinterklaas
Het was nog even spannend of de Sint ook daadwerkelijk kwam, maar
dat is allemaal goed gekomen. Hij stond eerst alleen op het plein
zonder de Pieten, alleen de kinderen hadden de Pieten snel gevonden
en kon het feest echt beginnen. De ouderraad heeft samen met de Sint
commissie alles weer prima georganiseerd, ik wil ze dan ook hartelijk
bedanken, ook voor de mooie versiering in de gangen. Wat fijn dat u
ook aanwezig kon zijn bij de intocht, dat maakte het feest nog
feestelijker!
Social Schools
Bedankt dat u de afgelopen weken de moeite hebt genomen om over
te stappen op Social Schools. Met de nieuwe app van Social Schools 3.0
blijft u ook op uw tablet of telefoon op de hoogte van alle laatste
berichten van de school van uw zoon/dochter.
Verkeersveiligheid rondom de school
Ik krijg signalen van ouders die zich zorgen maken over het
verkeersgedrag van sommige automobilisten rondom de school. Zo
wordt er soms erg hard gereden, terwijl kinderen willen oversteken.
Laten wij als ouders ervoor zorgen dat wij zachtjes rijden rondom de
school, zodat wij ongelukken voorkomen en het goede voorbeeld zijn
voor de buurtbewoners. Alvast bedankt!
Vanuit onze partner Trias:
Trias Moviemakers
Speel samen met andere kinderen een rol in je
eigen film!
In de tweede week van de kerstvakantie
organiseert Trias een draaidag voor kinderen
van 8 t/m 12 jaar om samen een film te maken.
Maak jij graag filmpjes met je telefoon? Wil jij

AGENDA
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
01-02
Petruspost
15-02
Petruspost
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jezelf op het witte doek zien? Meld je dan aan voor ‘Trias Moviemakers’ via stichting-trias.nl en leer in één dag hoe je een film
maakt.
Trias Moviemakers zal plaatsvinden op donderdag 3 januari in bij Trias, Cor Ruysstraat 2 in Rijswijk. De vakantie-activiteit is
een gevuld programma van 10.00 tot 16.30 uur met als afsluiter de film première van je eigen productie.
Deelname is €40,- voor de hele dag. Deelnemers die in het bezit zijn van een Ooievaarspas, kunnen op vertoon van hun pas
GRATIS deelnemen!
Terugblik bijeenkomst 6 december
Wij hebben gisteren een mooie bijeenkomst gehad met ouders en het team. Op basis van
10 criteria van ouderbetrokkenheid hebben wij besproken waar staan wij nu en wat
kunnen wij nog verder ontwikkelen. Uw input vanuit de enquêtes zijn hierin
meegenomen. Na de kerstvakantie start een regiegroep op. De regiegroep bestaat uit
ouders, teamleden en de directeur. Zij gaan aan de slag om concrete acties uit te zetten
om die 10 criteria te behalen de komende jaren. Wilt u daaraan meedoen? Laat het mij
gerust weten wij komen om de 4-6 weken bij elkaar om de criteria verder uit te werken.
In de bijlage vindt u ook de rapportage van het onderzoek dat is gedaan door CPS. De
organisatie die ons ondersteund tijdens dit traject.
Bij wie kunt u terecht?
Heeft u komende week een vraag of wilt u een opmerking kwijt over onze school?
Op maandag ben ik aanwezig in de gang, dinsdag en woensdag kunt terecht bij juf Brigitte en op donderdag en vrijdag bij juf
Marlies. Ik heb deze week een studiedag extern (dinsdag) en de directies vergaderen met elkaar (woensdag). U kunt bij juf
Joyce ook een bericht achterlaten dat u gebeld wilt worden, ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.
Hulp gevraagd bij lopen naar de kerk
Op donderdag 20 december lopen wij met de hele school naar de kerk. Dat is elk jaar weer een hele onderneming om dit veilig
te doen. Komt u ook naar de viering en wilt u helpen met het begeleiden van de groep naar de kerk, dan kunt u om 10:15 uur
naar school komen en krijgt u een hesje en uitleg. Via onderstaande link kunt u zich hiervoor opgeven:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp0ySnLXaX_FFhH3pjU9mltFUOE5KOUgyWU
g2VklZVk00WjBINUFPNTJMRC4u
Eten voor kerstdiner
Neem alstublieft tijdens het kerstdiner alleen de aantallen mee die op de lijst staan aangegeven, anders blijft er veel eten over
en dat is zonde.
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De Ontdekkers – aanmelden vanaf vandaag
Na schooltijd, maar ook in de kerstvakantie zijn er weer tal van activiteiten voor de kinderen. Bij deze PetrusPost ook de
digitale versie van het aanbod. Veel plezier, aanmelden kan vanaf vandaag.
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-3-0Onderwijs
Ook het onderwijs staat deze weken niet stil op de Petrusschool. Naast samen vieren, wat een belangrijke waarde is van onze
school wordt er ook nog veel aandacht besteed aan alle vakken. In januari/februari gaan wij de kinderen weer toetsen, wij
proberen deze weken dus naast al deze gezelligheid ook om de kinderen weer een stap verder te brengen bij o.a. lezen,
rekenen, taal en spelling. Vandaag besteden wij op school aandacht aan de komende periode, wij bereiden ons onderwijs voor
Personeel
Ziekenboeg: Juf Ria en juf Tineke zijn ziek.
Afgelopen week was ook juf Jeanette ziek, juf Roxanne heeft op maandag, dinsdag en woensdag lesgegeven in groep 5a.
Stagiaires
Wij hebben op school veel stagiaires, die ervaring opdoen voor het vak waarvoor ze worden opgeleid. Daar zijn wij natuurlijk
erg blij mee. Zij zorgen naast het opdoen van deze leerervaring ook voor extra ondersteuning in de groepen. Wij helpen graag
mee aan de groei van deze toekomstige collega’s in ons werkveld. Heeft u hierover vragen, dan kunt u terecht bij de meester
of juf van uw zoon/dochter.
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Als bijlage bij deze PetrusPost!
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