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DATUM 

 

 
TIJD 

 
ACTIVITEIT 

Woensdag 24 juni Hele dag Studiedag, leerlingen vrij 

Vrijdag 03 juli  Petruspost 

Donderdag 16 juli   Petruspost 

Vrijdag 17 juli t/m vrijdag 28 
augustus 

 Zomervakantie 

Maandag 31 augustus  Eerste schooldag nieuw 
schooljaar 

 

      

OR leden gezocht 
Volgend jaar bestaat de Petrusschool 50 jaar, dat willen wij natuurlijk feestelijk gaan vieren. Nu 
is het alleen zo dat het aantal leden in de OR momenteel te weinig is. Dus ziet het ernaar uit 
dat wij niet zo kunnen uitpakken, zoals wij dat graag zouden willen. Wilt u uw steentje 
bijdragen volgend schooljaar in de OR? Neem contact op met Angela. Je kunt haar mailen via 
orpetrus@petrusschool.nu Wij hopen op veel nieuwe enthousiaste ouders die onze OR wilt 
versterken. Alvast bedankt voor uw reactie. 
 
Vrijwilligers gezocht voor de TSO/Overblijf 
Altijd al willen werken als vrijwilliger op onze school. Tegen een vrijwilligersvergoeding een 
leuke groep kinderen begeleiden bij het lunchen en buiten spelen? Neem contact op met 
Michelle Gumbs, onze TSO coördinator op 06—21863265 of via mail 
petrusschooltso@upkinderopvang.nl  
 
Ouderbijdrage 2019-2020 
Helaas hebben nog niet alle ouders de ouderbijdrage en de bijdrage voor TRIAS en schoolreis 
betaald. Wij gaan dit jaar niet meer op schoolreis. Wel zijn een groot deel van de activiteiten en 
TRIAS doorgegaan, waarvan de meeste kosten al gemaakt zijn voor de coronacrisis. Binnenkort 
ontvangt u een factuur van 30 euro om de ouderbijdrage alsnog te voldoen. Alvast bedankt 
voor uw vrijwillige bijdrage. 
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Heeft u al wel 60 euro betaald?  
Dan gaan wij u volgend schooljaar een lagere factuur sturen voor de ouderbijdrage. U hoeft 
dan de schoolreis niet meer te betalen. 
 
Heeft u een zoon/dochter die volgend jaar naar groep 8 gaat, dan gaat hij/zij niet op schoolreis. 
Groep 8 gaat op kamp, dat heeft u als het goed is al betaald. Het bedrag dat u dit jaar voor de 
schoolreis heeft betaald zal volgend jaar van de ouderbijdrage voor groep 8 worden gebruikt.  
U hoeft volgend jaar dus geen ouderbijdrage meer te betalen. U krijgt dan ook nog 5 euro 
terug, aangezien de ouderbijdrage in groep 8 25 euro is, er zijn geen lessen van TRIAS in groep 
8. 
 
Wij hopen samen met de ouderraad op uw medewerking in deze bijzondere tijd.  Alvast 
bedankt voor uw bijdrage. 
 
Schoolvakanties/studiedagen schooljaar 2020-2021 

Schoolvakanties Data 

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Goede Vrijdag + Pasen 02-04-2021 t/m 5-04-2021 

Meivakantie (incl. Koningsdag)                 26-04-2021 t/m 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021 

Pinksteren (hele week) 24-05-2021 t/m 28-05-2021 

Zomervakantie 2021 16-07-2021 t/m 27-08-2021 

 
Studiedagen schooljaar 2020-2021 

 Vrijdag 16 oktober 2020 
 Donderdag 18 februari 2021 
 Vrijdag 19 februari 2021 
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Verkeersexamen 2020 
Het verkeersexamen in Rijswijk wordt jaarlijks door de gemeente Rijswijk georganiseerd in 
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Haaglanden Beweegt.  Vanwege de uitbraak 
van het Coronavirus is het examen dit jaar, in samenspraak met de scholen, verplaats van april 
naar juni. Ook zijn er aanvullende RIVM- maatregelen getroffen om het examen in lijn met de 
richtlijnen veilig te laten verlopen. 
 
Onderwijswethouder Johanna Besteman  wenste de leerlingen veel succes. De groepen 7 van 
De Petrusschool begonnen op woensdag 10 juni  aan het verkeersexamen vanaf het 
Bogaardplein. Ze sprak de kinderen bemoedigend aan: “ Na vandaag hebben jullie officieel 
geleerd veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Dat is extra belangrijk voor 
wanneer je naar de middelbare school gaat.” 
 
De leerlingen gingen van start met een goedgekeurde fiets.  Zij legden op de fiets een parcours 
af door Rijswijk. Langs de route bekeken vrijwilligers of de leerlingen zich aan de verkeersregels 
hielden.  

 
 

Alle leerlingen van groep 7a en 7b zijn geslaagd! Gefeliciteerd allemaal! 

 

ICT specialist en nieuwe media 
Meester Wilfred is volgend schooljaar onze specialist op het gebied van ICT en nieuwe media. 
Hij doet dit straks samen met juf Jeanette, zij is nu onze ICT specialist, maar is het eerste deel 
van het schooljaar afwezig in verband met haar zwangerschap. Meester Wilfred gaat een 
opleiding volgen ICT en nieuwe media komend schooljaar. 
 
Nieuwe gedragsspecialisten 
Komende twee jaar gaan juf Lisanne en juf Iris weer de schoolbanken in. Ze gaan een master 
opleiding gedrag volgen. Hiervoor krijgen zij 1 dag per week studieverlof. Zij gaan op school 
direct aan de slag als gedragsspecialist vanaf volgend schooljaar. Zo kunnen wij hun 
theoretische kennis direct toepassen op de praktijk.  
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