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DATUM 

 

 
TIJD 

 
ACTIVITEIT 

30 september  Start Kinderboekenweek “En 
toen....” 

6 t/m 9 oktober   Kamp groep 8 

15 oktober  Afsluiting kinderboekenweek 
Petruspost 

16 oktober  Studiedag, leerlingen vrij 

19 t/m 23 oktober  Herfstvakantie 

    

Samen krijgen wij corona 
onder controle! 
Wilt u de ruimte bij de ingang 
van het schoolplein 
vrijhouden, u loopt mee tot 
het schoolplein en verlaat dan 
zo spoedig mogelijk weer het 
vak, zodat andere ouders niet 
binnen die 1,5 meter hoeven 
te komen van u. Op het 
schoolplein en rondom de 

boom voor de hoofdingang mogen geen ouders staan/lopen. Wilt u hier rekening meehouden?  
Uitzondering: peuters van de peuterspeelschool worden door één ouder naar het vak UP! 
gebracht. Zij blijven zoveel mogelijk weg bij de andere vakken. Dit geldt ook voor kleuters die 
voor het eerst naar school komen, zij worden door de ouder naar het vak gebracht. Als uw 
zoon/dochter begint met gymen op maandag/dinsdag/donderdag wilt u dan achter de 
pionnen blijven bij de boom voor de hoofdingang. Zo zorgen wij er met elkaar voor dat het 
veilig blijft voor andere ouders, kinderen en personeel van de Petrusschool. Ik wil u namens het 
team bedanken voor uw begrip en medewerking. 
 
Werkgroep ouderbetrokkenheid: Evaluatie startgesprekken 
Bij de start van dit schooljaar heeft u samen met uw zoon of dochter en de groepsleerkracht 
een (online) startgesprek gevoerd. Wij zijn als werkgroep ouderbetrokkenheid erg benieuwd 
hoe u dit ervaren heeft. Daarom vragen wij u vriendelijk deze vragen te beantwoorden. Onder 
de inzenders wordt per klas een kleinigheidje verloot. Als u hier kans op wilt maken, laat dan 
uw naam achter. Dankzij uw antwoorden kunnen wij de startgesprekken verder verbeteren. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Klik op onderstaande link: 

mailto:administratie@petrusschool.nu
https://app.socialschools.eu/
https://www.facebook.com/petrusschoolrijswijk/
http://www.petrusschool.nu/
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp4wNU_5WC
mtMkYs-Ia-nil9UNDJCOFJVSklHQkhXOEJNRURFNFRKRDdYTS4u 
 
 
Algemene Ledenvergadering ouderraad Petrusschool 
Afgelopen woensdagavond heeft de OR de algemene ledenvergadering gehouden. Hierin is 
onder andere afgesproken wat de ouderbijdrage is en waar zij dit aan gaan besteden. Via 
onderstaande link, kom je op de website van de ouderraad van de Petrusschool, hier kun je 
deze vergadering nog terugkijken. Ook hebben wij het verslag van de ALV op de website gezet. 
https://www.petrusschool.nu/ouders/ouderraad/ 
 
Verkeersveiligheid 
Wilt u onze Zoen & Zoef plek gebruiken voor het afzetten van de kinderen? Dit is geen 
parkeerplaats. Wilt u langer blijven? Wilt u dan gebruik maken van de parkeervakken. Alvast 
bedankt voor uw medewerking. Zo zorgen wij voor een verkeersveilige schoolomgeving.  
 
RIJSWIJK TALENT AWARD 2020 
Trias organiseert dit jaar de Rijswijk Talent Award: Beeldende Kunst. Iedereen vanaf 8 jaar oud 
kan meedoen met zijn of haar kunstwerkjes. Heb jij een talent voor bijvoorbeeld fotografie, 
tekenen, schilderen of fashion design? Meld je dan aan vóór 11 oktober 2020 en maak kans op 
een mooie geldprijs van 500 euro en diverse exposities! 
Ga voor meer informatie en aanmelden naar rijswijktalentaward.nl of stel je vragen door te 
mailen naar info@rijswijktalentaward.nl.  

 
Schoolgids 
Alle informatie over onze school vind je terug in de schoolgids van dit jaar. Op de website kunt 
u de schoolgids bekijken. https://www.petrusschool.nu/school/schoolgids/ 
 
Beeldvoorkeuren 
Wilt u in Social Schools aangeven per kind of wij de foto’s mogen gebruiken op onze 
website/facebook/social schools/PetrusPost? Dan kunnen wij hier rekening mee houden.  
Alvast bedankt voor de moeite. 
 
PetrusPost over drie weken 
Wij gaan over twee weken op kamp met groep 8, hierdoor zal de PetrusPost op donderdag 15 
oktober verschijnen. 

 

CITO toetsen 
Wij zijn gestart met de CITO toetsen, de komende weken nemen wij bij de leerlingen van groep 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp4wNU_5WCmtMkYs-Ia-nil9UNDJCOFJVSklHQkhXOEJNRURFNFRKRDdYTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp4wNU_5WCmtMkYs-Ia-nil9UNDJCOFJVSklHQkhXOEJNRURFNFRKRDdYTS4u
https://www.petrusschool.nu/ouders/ouderraad/
https://rijswijktalentaward.nl/
mailto:info@rijswijktalentaward.nl
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3 t/m 8 de toetsen af. Wij zullen vervolgens de resultaten verwerken en analyseren.  
Op basis van die analyse passen wij ons onderwijs aan op de leerlingen. In het rapport dat u op 
3 november ontvangt staan alle resultaten van de toetsen van uw zoon/dochter.  
Op 5 en 10 november gaan wij graag met u hierover in gesprek. 
Nieuw thema in groep 1/2 
Maandagochtend vonden we ineens reuze voetsporen in de gang! Ze leidden ons naar een nest 
met een dino ei! Toen we heel goed luisterden hoorden we hem geluid maken binnenin het ei! 
Wat was dat spannend! Toen zagen we een barst in het ei en kwam er een mini dino uit! Deze 
gaan we nu in de klas verzorgen zodat hij groter groeit. In de klas schreven we op een flap alles 
wat we al weten over dino's en wat we willen leren en doen. Ook gingen we meteen op 
onderzoek uit naar de namen van al die dino's en ontdekten we dat onze dino in de klas 
gelukkig een planteneter is! Een hele leuke eerste dag van ons nieuwe thema! 

        

 

Juf Els (onze kopieerjuf) 
Juf Els is de komende weken niet op school, zij zit in het gips. Wij wensen haar veel sterkte toe 
bij haar herstel.  
 
Meester Wim  
Op dit moment komt meester Wim weer een paar uur per dag werken.   
 
Juf Ingrid 
Juf Ingrid is ook nog ziek, wij wensen haar van harte beterschap. 
 
Personeelsbezetting tijdens Covid-19 
Door het lerarentekort kunnen wij lastig of geen vervanging vinden voor leerkrachten.  
Hierdoor zal het voorkomen dat uw zoon/dochter niet altijd op school kan komen. Uiteraard 
proberen wij dit tot een minimum te beperken. Binnen het team denken wij na over mogelijke 
oplossingen. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook benieuwd welke oplossingen u hiervoor wellicht 
heeft. Via onderstaane link kunt u uw idee bij ons kwijt: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp0ySnLXaX_F
FhH3pjU9mltFUQllIUTc3UDk2NUZUMkZQVDNQT0tPTkJNSi4u 
Bedankt voor het meedenken aan een mogelijke oplossing! 
 
Werken in het onderwijs? Omscholen?  
Wilt u in het onderwijs of bij ons aan de slag? 
Meer informatie? https://www.werkenbijlaurentius.nl/ 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp0ySnLXaX_FFhH3pjU9mltFUQllIUTc3UDk2NUZUMkZQVDNQT0tPTkJNSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp0ySnLXaX_FFhH3pjU9mltFUQllIUTc3UDk2NUZUMkZQVDNQT0tPTkJNSi4u
https://www.werkenbijlaurentius.nl/

