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Regel van de week:    Ik laat het schoolplein opgeruimd achter. 

Uit het oogpunt van respect vinden we het belangrijk dat kinderen meehelpen om de school netjes te houden. 

Daar hoort zeker ook het schoolplein bij. Dus steek je handen uit de mouwen en help mee! 

 

 

 Petrusschool ● Johan Brouwerstraat 2 ● 2286 RL ● Rijswijk ●  070-3930960

Datum: vrijdag 14 februari 2020 

Wij maken de balans op 
In deze periode ronden wij de CITO toetsen en andere toetsen af, wij 
vormen ons een goed beeld van hoe uw zoon/dochter er nu voorstaat. 
Dit beschrijven wij de komende weken in de rapporten.  
In deze PetrusPost staan wij stil bij de afspraken rondom het brengen 
en halen van uw zoon/dochter. In groep 7/8 is de actie afgerond voor 
de Koala’s, dit leest u ook in deze PetrusPost. Als bijlage heb ik het 
activiteitenprogramma van de Ontdekkers toegevoegd en op de laatste 
bladzijde van deze PetrusPost aandacht voor waterpolo. Verder in deze 
PetrusPost leest u de laatste informatie over carnaval, dat vanaf vrijdag 
zal losbarsten op de Petrusschool. Wij hebben er al weer heel veel zin 
in! Juf Lianne start volgende week in groep 5 en wij nemen dinsdag 
afscheid van meester Paul.  Ik wens u veel leesplezier! 
 
Ouders 
Brengen en halen 
Als om 8:20 uur de deur opengaat, staat de juf/meester bij de groep 
om alle kinderen welkom te heten. Zo zien wij als juf/meester goed hoe 
het met ieder kind gaat. Op het moment dat u de juf/meester 
aanspreekt, gaat dit belangrijke startmoment verloren met de leerling. 
Uiteraard kunt u wel iets kort doorgeven, maar houdt dit kort, u kunt 
berichten en een verzoek om een afspraak te plannen ook via Social 
Schools doen. Om 12:00 uur en om 15:15 uur komt uw zoon/dochter 
zelf naar buiten. Fijn als u buiten wacht op uw zoon/dochter. Hierdoor 
kunnen wij de veiligheid garanderen bij ons in de gangen, het is 
namelijk erg druk in de gangen.  
Heeft u een afspraak gemaakt met de juffrouw of meester, dan bent u 
natuurlijk welkom om naar binnen te komen. 
 
Ontdekkers brochure 
De komende periode weer tal van activiteiten voor uw zoon/dochter in 
Rijswijk. Zie bijgevoegde brochure. 
 
 

AGENDA 
19-02  

Carnaval 
 

20 + 21-02  

Studiedagen, leerlingen vrij 
 

24 t/m 28-02  

Voorjaarsvakantie 
 

03-03  

Rapport 1 mee 
 

04-03  

Let Op Luis 
 

05-03  

Oudergesprekken rapport 1 
 

06-03  

Petruspost 
 

10-03  

Oudergesprekken rapport 1 
 

11-03 8.20—8.45 uur 

Inloopochtend  ouders leerlingen KWINK 
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Datum: vrijdag 14 februari 2020 

Rapportgesprekken 5 en 10 maart 2020 
Vanaf volgende week kunt u zich inschrijven voor de rapportgesprekken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging in Social 
Schools. Op dinsdag 3 maart krijgt u het rapport van uw zoon/dochter mee naar huis. 
 
Schoolvakanties 2020-2021  
Sommige ouders hebben gevraagd om het vakantierooster voor komend schooljaar. De studiedagen worden later in het jaar 
bekend gemaakt. Zie onderstaande link: 
https://www.petrusschool.nu/ouders/vakantierooster/ 
 
Vanuit groep 7/8 
Beste ouders/verzorgers, 
Zoals jullie weten hebben de leerlingen van groep 7/8B een inzamelingsactie voor de koala's opgezet. Deze actie duurde tot en 
met 10 februari. Dit is een paar dagen geleden en inmiddels zijn alle flessen ingewisseld voor statiegeld. We hebben in totaal 
€507,28 opgehaald. Daar zijn we super blij mee. We willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen. 
Groetjes de leerlingen van groep 7/8B 
https://www.zapp.nl/programmas/zapp-your-planet 
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Onderwijs 
Carnaval 
Volgende week woensdag 19 februari is het zo ver en vieren wij Carnaval op school! Alle kinderen mogen die dag verkleed 
naar school komen. Tijdens het Carnavalsfeest organiseren wij voor de échte sterren Petrus Got Talent. De kinderen van groep 
3 t/m 8 mogen zich hier voor opgeven. Aanmelden kan bij de eigen leerkracht. 
In de aanloop naar Carnaval toe hebben we verschillende themadagen: 
Vrijdag 14 februari Gekke hoedjes en/ of raarhaardag 
Maandag 17 februari Kleurendag (kleuters rood, groep 3/4 geel of oranje, groep 5/6 groen, groep 7/8 blauw) 
Dinsdag 18 februari Pyjamadag 
Hopelijk hebben wij u bij deze voldoende geïnformeerd. Wij kijken nu al uit naar deze verkleedpartijen! 
 
Studiedagen 
Donderdag bespreken wij de resultaten van de CITO toetsen met elkaar en vrijdag gaan wij ons onderwijs voorbereiden naar 
aanleiding van deze resultaten voor de komende periode. Daarnaast geeft TRIAS het team een workshop en presenteren de 
leerteams wat zij hebben gedaan en dragen die kennis over op het team. 
 
Personeel 
Juf Lianne 
Vanaf donderdag 13 februari komt juf Lianne werken in groep 5a. Zij gaat meester 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 Paul voor zijn inzet! 
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Bericht van de waterpolo: 

 

Deze training is gratis. Wel even aanmelden op: 

 

http://www.sgdevliet.nl/2020/01/30/vriendinnentraining-18-

februari-2020/  

 

Graag zien we je op de 18de! 

 

Mocht je niet op deze avond kunnen, dan kun je altijd 4x bij ons 

gratis meetrainen. Dat geld voor jongens en voor meisjes. Ga dan 

naar: 

 

http://www.sgdevliet.nl/waterpolo/verenigingsinfo/meetrainen/  

 

Meldt je aan en maak gratis kennis met deze leuke sport! 
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