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04 december
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21 dec. t/m 01 jan.

Kerstvakantie

08 januari

Petruspost

Geen rommel op school
Afgelopen woensdag waren onze schoenen gevuld. Het is ons team dit jaar gelukt om de
rommelpieten buiten de school te houden. Woensdagochtend hebben wij deze video aan de
kinderen laten zien: https://youtu.be/G4gDOTFwN9I
Communicatie met ons
Wij zien elkaar minder in deze tijd van corona. Het contact met u blijven wij erg belangrijk
vinden. U stuurt ons wel berichten via Social Schools, maar dat is toch anders dan een gesprek
met elkaar. U kunt met ons nog steeds een afspraak inplannen om na schooltijd af te spreken.
Dit kan dan zowel digitaal als bij ons op school. Wij houden ons daarbij aan de regels van het
RIVM. Als u ergens mee zit, waar u wellicht boos/teleurgesteld of verdrietig over bent, dan
gaan wij graag met u in gesprek in het belang van uw kind. Wilt u uw emotie niet in de mail
zetten, maar hierover samen in gesprek gaan. Samen mert u willen wij het beste voor uw
zoon/dochter. Fijn als wij hier samen aan kunnen werken.
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Sinterklaas 2020
Beste ouders,
Dit jaar verloopt de sinterklaasintocht anders dan
anders. Helaas is het niet mogelijk voor de ouders om
bij de sinterklaasintocht aanwezig te zijn. Dit jaar zal de
sinterklaasintocht ook niet om 8.30 uur plaatsvinden
zoals gewoonlijk. In plaats daarvan gaan alle kinderen
om 8.30 uur naar binnen en is het niet mogelijk om
mee naar binnen te
lopen. Maandag 30 november nemen de kinderen de
surprises mee naar school. De kinderen dragen de surprise
zelf naar binnen, ouders kunnen hier helaas niet bij helpen.
Wilt u daar rekening mee houden, bij het maken van de
surprise? Ondanks alle coronaomstandigheden hebben wij
super veel zin om er op 4 december een feestje van te
maken! Vriendelijke groet,
Team Petrus
Continurooster 4 december
Op vrijdag 4 december is er een continurooster. De kinderen eten op school en om 14:00 uur
zijn de kinderen vrij. Wilt u hier rekening mee houden? Alvast bedankt!
Kinderstralen per 1 januari 2021
Vorige week heb ik u een bericht gestuurd dat wij overstappen naar een andere organisatie die
onze Tussen Schoolse Opvang (TSO) gaat organiseren. Fijn dat u zich al inschrijft om per 1
januari 2021 ook gebruik te kunnen blijven maken van de TSO. Nog niet gedaan? Dit kan via
deze link: https://mijn.kinderstralen.nl/lunchen-op-school/inschrijven/rkbs-petrusschool
In de bijlagen stuur ik u meer informatie over Kinderstralen:
- Protocol voedingsbeleid Kinderstralen
- Vraag en antwoorden over TSO bij Kinderstralen
- Welkomstbrief

Beeldvoorkeuren doorgeven
Wij willen graag weten of wij foto’s/video van uw kind mogen delen met anderen. Zou u dit
willen aangeven in de app van Social Schools. Zo kunnen wij hier rekening meehouden.
In de mobiele apps
Klik onderaan op 'Administratie'.
Kies het kind door op de naam te klikken.
Klik op 'Beeldgebruikvoorkeuren':
Afbeelding: beeldgebruikvoorkeuren in app
Betekenis van de velden:
blauwe Ja = toestemming
blauwe Nee = geen toestemming
witte achtergrond = (nog) geen voorkeur opgegeven
Druk op 'Bewaar' als je klaar bent met instellen.
Wijzigen kan later altijd nog door de andere keuze te maken.
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Onderwijs op afstand
Met enige regelmaat zien wij dat leerkrachten getest moeten worden, omdat zij klachten
hebben die Covid-19 gerelateerd zijn. Zij kunnen tussen test en uitslag natuurlijk niet op school
zijn. Deze week gebeurde dit ook in groep 7/8c. De leerlingen zijn dinsdag en woensdag thuis
aan de slag, meester Wilfred geeft op afstand instructie en de kinderen kunnen vragen stellen.
Wij begrijpen dat het voor u thuis een aanpassing vraagt. Wij bedanken u voor uw flexibiliteit
mocht dit de komende periode ook bij de groep van uw zoon/dochter nodig zijn.
Enkele weken geleden hebben wij onze leidraad met u gedeeld hoe wij de komende periode
zullen handelen in onderstaande situaties:
Leerkracht is thuis met lichte klachten, kinderen werken vanuit huis.
De leerkracht laat zich testen op dag 1 en is in afwachting op testresulaat. De leerlingen
herhalen lesstof op Muiswerk, Basispoort of Gynzy (groep 1/2). De leerrkacht onderhoudt
contact via Social Schools tussen 10:00 – 14:00 uur, door te reageren op berichten. Eventueel
kan hiervoor ook Microsoft TEAMS worden ingezet door de leerkracht. Vanaf dag 2 t/m 4
(mocht de uitslag nog niet bekend zijn) dan werken de kinderen nog steeds met deze lesstof en
wordt er 1 leervideo gemaakt voor de kinderen in groep 3/4 en wordt er één online les per dag
gegeven in groep 5 t/m 8 via Microsoft Teams.
Leerkracht is ziek thuis, kan dus niet werken.
De directie probeert vervanging te regelen.
Als dit niet lukt dan gaan wij over op de volgende maatregelen:
Leerkracht groep 1/2:
Kinderen van 4 jaar blijven thuis.
Groep 2 leerlingen komen wel naar school en worden verdeeld over de twee andere
kleutergroepen.
Leerkracht Groep 3 t/m 8:
Kinderen van deze groep blijven thuis (dag 1). Vervolgens gaan de leerkrachten van groep 3
t/m 8 wisselen van groep, zodat telkens een andere groep een dag thuis is. De leerlingen thuis
werken met muiswerk/basispoort.
Directie houdt bij welke groep thuis is geweest, zodat er een eerlijke verdeling ontstaat qua
lesuitval over de hele school.
Wij zullen de komende periode telkens met elkaar zoeken naar de best passende oplossing.
Maar met deze informatie weet u hoe wij zullen handelen, zodra er geen vervanging
beschikbaar is.

Juf Ingrid
Juf Ingrid komt twee keer in de week weer enkele uren werken bij ons op school.
Juf Els
Het gaat gelukkig weer beter met juf Els. Ze komt af en toe weer op school. Fijn!
Juf Kim
Juf Kim is nog ziek, wij hopen dat zij snel weer opknapt en er weer voor de kinderen kan zijn!
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