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Welkom!
Dan is de zomervakantie alweer bijna voorbij, op school zijn de
voorbereidingen gestart voor het schooljaar 2019-2020. Wij richten ons
lokaal in en bereiden ons onderwijs voor. Maandag om 8:20 uur starten
wij weer, deze keer met twee extra groepen van de Steenvoordeschool,
zoals ik u eerder heb bericht in de vakantie. Wij gaan er met zijn allen
voor zorgen dat zij zich snel welkom zullen voelen op onze school de
komende weken. Samen met u gaan wij voor uw zoon/dochter een
mooi leerzaam jaar verzorgen. Wij kijken uit naar maandag!
Iedereen uniek, samen sterk.
“WELKOM! Wie je ook bent, op onze school ben je welkom. Kinderen,
ouders, buren en ieder ander. Iedereen doet mee. Samen zijn wij de
Petrusschool. Warm, betrokken en met hart voor kinderen willen wij
elke leerling helpen om te groeien, zodat hij aan het eind van zijn
schooltijd zelfstandiger, met een sterk gevoel van eigenwaarde en met
meer kennis van zichzelf én zelfvertrouwen de volgende stap kan
zetten.”
TSO overblijfmedewerkers in beeld
Juf Michelle heeft een fotocollage gemaakt van alle vrijwilligers en
pedagogisch medewerkers die voor uw zoon/dochter de overblijf
organiseren. Op de laatste bladzijde van deze PetrusPost ziet u de
foto’s.
Ouders
Steenvoordeschool
De komende periode tot aan de herfstvakantie zijn groep 7 en groep 8
van de Steenvoordeschool bij ons op school. Zij starten dinsdag 3
september met hun schooljaar.
Kalender schooljaar 2019-2020
Op social schools vindt u de agenda van komend schooljaar.

AGENDA
02-09
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020
04-09
Let Op Luis*
*bij voldoende hulpouders
10-09

Algemene ledenvergadering OR/
Informatieavond groep 1 t/m 8
12-09
15:30-18:00
Startgesprekken groep 1 t/m 8 (deel 1)
16-9

8:30 uur

Inloopochtend
17-9
Schoolfotograaf

17-9
15:30-18:00
Startgesprekken groep 1 t/m 8
26-9
Schoolbrengdag

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.
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Ziekmeldingen schooljaar 2019-2020
Alle ziekmeldingen gaan komend schooljaar via social schools. Komt u er niet helemaal uit, loop gerust even bij mij langs dan
help ik u graag.
Schoolvakanties/studiedagen 2019-2020
https://www.petrusschool.nu/ouders/vakantierooster/
Informatieavond groep 1 t/m 8 en algemene ledenvergadering ouderraad Op 10 september om 18:45 uur inloop, start 19:00 uur verwachten wij alle ouders op school in de aula. Wij geven u deze
avond informatie over de groep van uw zoon/dochter. Ook de ouderraad zal in een korte vergadering met u de begroting
doornemen en de plannen voor komend schooljaar. Wilt u deze avond vrijhouden?
Startgesprekken
U ontvangt in de eerste week van het nieuwe schooljaar ook een uitnodiging om een gesprek in te plannen met de meester of
juf van uw zoon/dochter. Zodat u kennis kunt maken met elkaar en afspraken kunt maken over de communicatie en
samenwerking met elkaar rondom uw zoon/dochter. Sommige groepen wijken iets af van de geplande dagen 12 en 17
september, u ziet dit vanzelf in de uitnodiging die u via Social Schools gaat ontvangen volgende week.
Onze groente- en fruitdagen zijn op maandag, dinsdag en woensdag.
Op die dagen eten wij een gezonde pauzehap. Wilt u deze vanaf
maandag 2 september meegeven? Alvast bedankt !
Luizenpluis ouders gezocht!
Omdat het luizenpluizen niet in elke groep structureel na de vakantie gebeurt, willen wij dit volgend
schooljaar graag anders aanpakken. We willen graag een groepje van 5 a 6 (meer mag altijd) ouders
vormen die op de woensdag na elke vakantie, alle groepen af gaan om te controleren op luis. Met een
groepje ouders is een klas zo gedaan en is binnen het uur de gehele school (hopelijk) luisvrij en kunnen we
dit ook beter zo houden. Wilt u ons hierbij helpen dan kunt u dat doorgeven aan juf Joyce. Begin volgend
schooljaar zal er dan voor de eerste keer luizenpluizen een korte uitleg volgen, hoe u luizen pluist.
Op dit moment heeft zich pas 1 ouder aangemeld. Dit maakt het voor ons op dit moment nog onmogelijk om de luizencontrole
na de zomervakantie (woensdag 4 september) uit te voeren. Alvast bedankt voor uw hulp. Het team van de Petrusschool
Op dit moment heeft er 1 ouder/verzorger aangegeven te willen helpen, dit is niet genoeg om de luizen van de hele school te
controleren. Mochten er onvoldoende ouders aanmelden maandag of dinsdag, dan kunnen wij de luizencontrole niet meer
uitvoeren.
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Aanwezigheid directie/MT
Maandag, dinsdag en woensdag kunt u mij in de gang aanspreken, op donderdag en vrijdag kunt u bij juf Marlies terecht.
Zijn wij al in gesprek? U kunt altijd een bericht achterlaten bij juf Joyce, ik bel u dan zo spoedig mogelijk even terug.
Onderwijs
Gym
Op maandag en/of dinsdag en/of donderdag hebben de leerlingen van gr. 1 t/m 8 gym in de grote gymzaal.
Indien de groep als eerste gymles heeft, mogen de kinderen direct naar de gymzaal toekomen. Indien de groep als laatste
gymles heeft, kunnen de kinderen bij de gymzaal opgehaald worden.
Het is van belang dat de leerlingen op die dag hun gymkleding meenemen. Onder gymkleding wordt verstaan:
Goede zaalschoenen
Korte broek
Shirt met korte mouwen of gympakje
Haarelastiekje (voor de meisjes)
Handdoek
Tijdens de gym mogen er geen sieraden gedragen worden. Laat deze dan ook zoveel mogelijk thuis. De school of de
(gym)leerkracht zijn niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de persoonlijke eigendommen van de
leerlingen.
Niet mee kunnen gymmen als gevolg van blessure/ziekte:
Het kan zo zijn dat een leerling door een blessure/ziekte een keer niet of niet alles mee kan doen met de gym. Graag zou de
gymleerkracht hier aan de hand van een brief van ouders/verzorgers over ingelicht worden. Ook is het handig om de
groepsleerkracht hiervan op de hoogte te brengen i.vm. buitenspelen.
Douchen
Op onze school is het de afspraak om te douchen i.v.m. de sociale hygiëne. Mag u zoon of dochter langere tijd niet douchen na
de gym ontvangt de groepsleerkracht graag een briefje van de huisarts.
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Gymrooster:
Wij vragen u erop te letten dat als uw kind start om 8.30 uur of 13.15 uur met de gymles, hij om 8.20 uur respectievelijk 13.05
uur direct naar de kleedkamer gaat om zich om te kleden, zodat de gymles op tijd kan beginnen. Het rooster is als volgt:
Tijd:
08:30 – 09:10 uur
09:10 – 09:50 uur
09:50 – 10:30 uur
10:40 – 11:20 uur
11:20 – 12:00 uur
13:15 – 13:55 uur
13:55 – 14:35 uur
14:35 – 15:15 uur

Maandag:
Groep 3/4b
Groep 4a
Groep 5a
Groep 5-6b
Groep 6a
Groep 8a
Groep 7a
Groep 7/8b

Dinsdag:
Groep 3a
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3/4b

Donderdag:
Groep 8a
Groep 7/8b
Groep 7a
Groep 6a
Groep 5/6b
Groep 5a
Groep 4a
Groep 3a

Rooster is onder voor behoud van wijzigingen. De leerkracht heeft altijd de exacte tijden.

Dinsdag 17 september komt de schoolfotograaf.
Deze groepen gymmen i.p.v. dinsdag 17 sept. woensdag 18 sept.
De week van 30 september gaan wij op kamp.
Deze week is er alleen maandag 30 sept. in de ochtend gym.
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Personeel
Juf Jessica zal vanaf 1 oktober 2019 gaan werken op een andere school. Wij zoeken per 1 oktober nog een enthousiaste
leerkracht die ons team komt versterken. Weet u iemand die in het onderwijs wilt werken? Hij/zij kunt contact opnemen met
mij via edheeten@petrusschool.nu en ik ga graag met hem/haar in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
Even voorstellen TSO medewerkers/vrijwilligers:

Zij staan vanaf maandag weer voor uw zoon/dochter klaar om de overblijf te organiseren.
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