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Regel van de week:   Ik los problemen zelf op. 

Op de Petrusschool vinden we het belangrijk dat kinderen zelf leren hoe ze kunnen omgaan met een probleem. 

Ons streven is dat ze leren zelf tot een geschikte oplossing te komen. Natuurlijk worden ze hierin begeleid. 
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Opening project 
Komende weken werken wij rond het thema “Reis mee”.  Dit is het 
thema van de Kinderboekenweek. In de Kinderboekenweek draait het 
om vervoersmiddelen en bestemmingen. Met een boek kun je elke reis 
maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. Maandagmiddag 
openen wij met alle kinderen de Kinderboekenweek. Op donderdag 17 
oktober vanaf 15:45 uur – 17:30 uur bent u welkom om te komen 
kijken en beleven wat de kinderen hebben gemaakt de afgelopen 
weken rondom dit thema. Vrijdag 18 oktober treden wij op tijdens het 
Open Doek, u bent van harte welkom op het Open Doek. 
We zullen het open doek in twee groepen houden.  
De eerst sessie is van 13.15 tot 14.00 en de tweede 14.15 tot 15.00 uur.   
Tijdens de eerste sessie zijn de volgende klassen ingedeeld:  
·              ½ a  
·              ½ b  
·              3a  
·              5/6 b  
·              7a  
·              8a  
   
De tweede sessie zijn de volgende klassen ingedeeld:  
·              ½ c  
·              3/4b  
·              5a  
·              6a  
·              4a  
·              7/8b 
 
Ouders 
Evaluatie startgesprekken 
Het regieteam ouderbetrokkenheid wilt graag weten wat u van de 
startgesprekken vindt. Klik hier om deze 4 vragen te beantwoorden. 
Alvast bedankt voor uw hulp.  
 

AGENDA 
1 t/m 4-10   

Kamp groep 8 
 

11-10  

Petruspost 
 

17-10 15:45 – 17:30 uur 

Open Huis 
 

18-10  

Open Doek, meer informatie volgt later. 
 

21 t/m 25-10  

Herfstvakantie 
 

28 + 29-10  

Studiedagen, leerlingen vrij 
 

30-10  

Let Op Luis 
 

08-11  

Petruspost + Sint Maarten 
 

22-11  

Petruspost 
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Naschoolse activiteiten gaan weer van start! 
In de bijlagen vindt u alle informatie over de leuke activiteiten die wij na schooltijd weer gaan 
organiseren.  
 
Rookvrije zone rondom school 
Wilt u niet roken rondom onze school, zo zorgen wij voor een gezonde leeromgeving voor uw 
kinderen. Laten wij elkaar hierop aanspreken, zodat de rooklucht ook niet via onze ramen naar 
binnenkomt. Alvast bedankt voor uw begrip! 

 
Kom op tijd naar school! 
Afgelopen week zat ik achterin bij een leerkracht in de groep, komen er toch na 8:30 uur nog 
leerlingen binnen, dit werkt erg storend voor de groep. Fijn als de kinderen om 8:30 uur in de 
groep zitten. Bedankt voor uw begrip. 
 
 
 

Aanwezigheid MT komende weken 
Volgende week maandag en dinsdag kunt u met uw vragen terecht bij juf Brigitte. Op woensdag t/m vrijdag kunt u met uw 
vragen terecht bij juf Marlies. Ik ben met groep 8 mee op kamp vanaf dinsdag. De week erop sta ik in de gang samen met juf 
Brigitte op maandag en dinsdag om uw vragen te beantwoorden. Op woensdag t/m vrijdag kunt u terecht bij juf Marlies. 
Mocht u mij willen spreken en ik ben niet op school, dan kan ik u altijd bellen. Via juf Joyce kunt u aangeven dat u graag gebeld 
wilt worden. Ik zal u dan zo spoedig mogelijk even bellen. 
 
Hockey clinic en proeftraining 
Graag nodigen de jongens van Hockey Club Wateringse Veld je uit om samen met hen 
een HOCKEY JONGENS CLINIC te volgen! Ben je ook nieuwsgierig? Kom zeker mee 
doen! De Jongens van D & E laten je graag zien hoe je hockey speelt en samen plezier 
kan hebben op het veld. Jongens van groep 5 t/m 8  
ALLE MEISJES EN JONGENS ZIJN WELKOM bij HCWV! 
Naast deze CLINIC heeft Hockey Club Wateringse Veld ook andere mogelijkheden om 
kennis te maken met de sport Hockey en de club. 
Voor alle kinderen vanaf 5 jaar is het mogelijk om gratis drie proeftrainingen te volgen. 
In de bijlage van deze PetrusPost staat alle informatie. Veel plezier! 
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Onderwijs 
Kamp groep 8 
Zit uw zoon/dochter in groep 8, volg ons dan op facebook komende week: https://www.facebook.com/Groep8petrusschool/ 
Natuurlijk kunnen ook alle andere ouders een kijkje nemen! Dan weet u alvast wat uw zoon/dochter staat te wachten in  
groep 8. 
 
Personeel 
Groep 5a 
Juf Jolanda is ziek.  
Meester Paul is afgelopen week gestart in de groep op de maandag en dinsdag. Op de woensdag, donderdag en vrijdag start 
meester Rogier in deze groep. Zo hebben wij een invulling kunnen vinden voor deze groep. Wij zijn hier erg blij mee! Wij 
wensen de beide meesters veel succes in deze leuke groep! Juf Marlies blijft nauw betrokken bij deze groep, tijdens de 
inwerkperiode van deze meesters. 
 
Groep 3a 
Juf Jessica gaat weg per dinsdag 1 oktober 2019. 
Zij is maandag 30 september voor het laatst in groep 3a. 
Vanmiddag zullen wij als team afscheid nemen van Jessica. 
Zij heeft de afgelopen jaren met veel enthousiasme en passie op onze school gewerkt. Wij willen haar bedanken voor haar 
betrokkenheid en inzet! Wij wensen haar veel succes op haar nieuwe school!  
Meester Bart gaat per 1 oktober aan de slag in deze groep. Wij wensen hem veel succes! 
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