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DATUM 

 

 
TIJD 

 
ACTIVITEIT 

31-08-2020 8:25 uur 1e schooldag nieuw schooljaar 

03-09-2020        18.30 uur 
19.30 uur 

Infoavond groep 1 
Infoavond gr. 3 en 8 

10-09-2020 en 15-09-2020  Startgesprekken gr. 1 t/m 8 
digitaal 

11-09-2020  Petruspost 

 

Start schooljaar 
Wij hopen dat u een prettige vakantie heeft gehad.  
Dit jaar bestaan wij 50 jaar. Wij zullen dat dit schooljaar met elkaar vieren.  
Maandag gaan wij weer van start. Deze week hebben alle leerkrachten van de groepen de 
voorbereidingen gedaan voor de start van het schooljaar. Wij hebben er weer veel zin in om 
alle kinderen (en u, op afstand) weer te zien. 
 
Covid-19 
Alle bestaande afspraken rondom Covid-19 (corona) blijven hetzelfde.  
Ik heb de afspraken over het halen en brengen, het afscheid nemen van uw zoon/de dochter 
en de poster met alle maatregelen nogmaals toegevoegd aan deze PetrusPost. 
 
Ventilatie 
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van 
gebouwen bij het verspreiden van corona. Er zijn veel verschillende 
inzichten en meningen over de verspreiding van het virus middels de 
installaties van de schoolgebouwen. Uit adviezen van het RIVM blijkt dat er 
op dit moment geen reden is om wat betreft de mate van ventilatie in 
gebouwen af te wijken van het huidige bouwbesluit. De Laurentius 
stichting zal de landelijke richtlijnen en handreiking van de PO-raad en de 
VO-raad volgen. Ondertussen is er een landelijk coördinatieteam Ventilatie 
op scholen opgericht om scholen te ondersteunen. Voor 1 oktober dienen 
wij als Laurentius Stichting een overzicht van al onze scholen te maken met 
de status en plan van aanpak per school. Wij zullen centraal met de 
betreffende gemeente en fingerende GGD afspraken maken.  

mailto:administratie@petrusschool.nu
https://app.socialschools.eu/
https://www.facebook.com/petrusschoolrijswijk/
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Ventilatie D: Mechanische ventilatiesysteem. 
Een groot aantal scholen zijn uitgevoerd met een mechanisch 
balansventilatie systeem, ook onze school. Je krijgt hiermee een automatische aan- en 
afzuiging van verse lucht. De meest installaties zijn voorzien van een WTW- 
installatie. Koude inkomende lucht wordt in warmtewisselaar verwarmd 
door de warme uitgaande lucht. Deze units zijn centraal of decentraal 
uitgevoerd. De verse lucht die wordt ingeblazen komt via de textiele 
kanalen in de lokalen binnen. 
 
De filters van de installaties worden 2 keer per jaar vervangen 
De textiele kanalen zijn op alle scholen deze zomer gereinigd als ook de 
toevoer kanalen in de lokalen. 
Sinds 2015 zijn de normen in het bouwbesluit aangescherpt. We maken 
dus een onderscheid in scholen waar de installatie voldoet aan de laatste 
richtlijnen en beperkt voldoet. In de komende weken berekenen we per 
school de ventilatievoud per ruimte. De installaties zijn namelijk zeer divers 
in technisch ontwerp, centraal voor een gebouwdeel, lokalen of enkel 
lokaal en in aansturing op constante afzuiging of op Co2 waarde per lokaal 
of gemiddelde Co2 waarde van de school. 
 
Onze school heeft deze mechanische ventilatie en hoeft alleen gecheckt te 
worden op capaciteit. Uiteraard blijven wij zoveel mogelijk ramen en 
deuren openen om extra te luchten. Geeft u uw kind een vestje mee voor 
als hij/zij het koud heeft? 
 
Informatieavond 
Groep 1 
Op donderdag 3 september is er een informatieavond voor ouders van groep 1 en voor nieuwe 
ouders in groep 2 om 18:30 uur in de aula. Per kind kan er door Covid-19 maar 1 ouder komen. 
Groep 3 
Op donderdag 3 september is er een informatieavond voor ouders van groep 3 in de aula om 
19:30 uur. Per kind kan er door Covid-19 maar 1 ouder komen. 
Groep 8 
Op donderdag 3 september is er een informatieavond voor ouders van groep 8 in de gymzaal 
om 19:30 uur. Per kind kan er door Covid-19 maar 1 ouder komen. 
 
 
Informatiepakket 
Op vrijdag 4 september krijgt u het informatiepakket toegestuurd met alle informatie voor dit 
schooljaar over de groep van uw zoon/dochter. 
Leerplicht 
Op maandag starten alle kinderen weer bij ons op school.  
Kinderen die maandag niet aanwezig zijn worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. 
 
AVG – beeldvoorkeuren aanzetten Social Schools 
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij toestemming nodig 
voor het publiceren van beeldmateriaal van uw kind(eren). Wij moeten bovendien kunnen 
aantonen dat wij toestemming hebben van u. Dit regelen wij vanaf dit schooljaar via Social 
Schools. U kunt dit vanaf vandaag al aangeven in de app of op de website van Social Schools.  
Meer informatie hoe u dit kunt instellen vindt u via deze link: 
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-van-
beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen 
 
 

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-van-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-van-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen
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Startgesprek – digitaal samen met uw zoon/dochter 
Op donderdag 10 september en dinsdag 15 september vinden de startgesprekken met de 
leerkracht digitaal plaats. Volgende week ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven. Dit 
jaar voeren wij het startgesprek samen met u als ouders en uw zoon/dochter. Wij proberen op 
deze manier uw zoon/dochter optimaal te betrekken bij hun leerproces.  
U krijgt van de leerkrachten een link, waarmee u op dat tijdstip kunt inloggen in TEAMS. 
U wacht eerst in “de lobby” binnen TEAMS en u wordt op het afgesproken tijdstip binnen 
gelaten voor het gesprek. 
 
Rookvrij schoolplein 
Vanaf 1 augustus 2020 mag er op en rondom het schoolplein niet meer gerookt worden. Wilt u 
hier rekening meehouden? Alvast bedankt ! 
 
Brengen en halen van de kinderen 
Het brengen en halen van de kinderen gebeurt alleen via het schoolplein met anderhalve 
meter afstand tussen de ouders achter de hekken onderling. U kunt helaas tot nader bericht 
niet in de school aanwezig zijn. Mocht u vragen hebben voor de leerkracht dan kunt u deze het 
beste via Social Schools stellen. Fysiek contact tussen leerkrachten en u is helaas niet mogelijk. 
Ook onderling zult u contact moeten vermijden. U brengt de kinderen tot het hek van het 
schoolplein. De kinderen gaan zelfstandig naar het vak van hun groep op het schoolplein waar 
de kinderen zich verzamelen. Om 8:25 uur komen de leerkrachten naar de vakken toe en gaan 
om 8:30 uur naar binnen. U staat achter het schoolpleinhek totdat de leerkracht er is. U 
vertrekt zo spoedig mogelijk naar huis, om de gezondheid van elkaar te blijven waarborgen. U 
kunt het vak van uw kind vinden op de schoolpleinen, dit is de verdeling: 
 
Op het schommelplein, aan de kant van de hoofdingang,  staan de vakken voor groep 1/2a, 
1/2b, 1/2c en 3/4b. 
(bij de hoofdingang laat u de ruimte rondom de boom met bank vrij, in verband met de 
looproute van de leerkrachten met de leerlingen naar de hoofdingang) 
 
Op het schommelplein aan de kant van de flat staan de vakken voor groep 3a, 4a, 5a en 6a. 
(u houdt voldoende afstand bij de doorgang van het hek van het schoolplein naar de ingang 
naast groep 3a) 
 
Op het kooiplein staan de vakken voor groep 5/6b, 7a, 8a en 7/8b. 
Mocht u niet op tijd op school zijn, dan kunt uw kind aanbellen bij de hoofdingang. 
Probeer uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. 
Om 15:15 uur brengen wij de kinderen weer naar de vakken, waarna groep 3 t/m 8 zelfstandig 
naar huis gaan of naar u toe lopen als u uw kind komt ophalen. Groep 1/2 laat de kinderen 1 
voor 1 gaan als ze de ouders/verzorgers hebben gezien. U wacht opnieuw achter de hekken. 
Kinderen parkeren hun fiets op het schoolplein en lopen daarna naar het vak. Ouders komen 
dus niet op de schoolpleinen. 
 
Afscheid nemen van de kinderen 
Als ouder mag u niet in de school komen. Voor alle ouders geldt ook dat u niet kan meehelpen 
om jassen of tassen op te bergen. Dit zal het kind zelf moeten doen en eventueel met hulp van 
de leerkracht. Om de lessen op te pakken vraag ik u om niet te blijven hangen op het 
schoolplein of voor de ramen. Heb vertrouwen in de leerkrachten en de school dat we zo goed 
mogelijk zorgen voor uw kind en dat wij u bij twijfel altijd even op de hoogte stellen. 
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Peuterspeelschool UP! 
Dit schooljaar hebben wij ook één groep peuters van UP! Kinderopvang bij ons in de school. 
Hierdoor bieden wij samen met UP! Kinderopvang onderwijs aan van 2 ½  t/m 12 jaar.  
Wilt u ook een plek voor uw zoon/dochter bij UP! Kinderopvang op de peuterspeelschool, 
neem dan contact op met UP! Kinderopvang. De leidsters van de peuterspeelschool zijn nu al 
aan het samenwerken met onze kleuterjuffen.  Zo zorgen wij voor een doorgaande leerlijn voor 
uw kind. 
Contactpersoon 

 
Nanda Bruijstens 
06 – 58022184 
nbruijstens@upkinderopvang.nl 
https://www.upkinderopvang.nl/vestigingen/wiardi-beckmanlaan/ 

 

Bezetting groep 6a 
Op dit moment is juf Ingrid ziek.  
Voor de komende periode is de vervanging als volgt geregeld: 
Maandag: Juf Patrice/Juf Angela 
Dinsdag: Juf Patrice/Juf Angela 
Woensdag: Juf Marlies 
Donderdag: Juf Marlies 
Vrijdag: Juf Patrice 
N.B.: Op maandag en dinsdag zal juf Angela de groep opstarten en afronden. 
 
Personeelstekort in het onderwijs 
Zodra er een leerkracht afwezig ziek blijven de kinderen thuis. Als de leerkracht afwezig is in 
verband met COVID-19 zullen wij onderwijs op afstand gaan bieden aan deze groep, zo snel 
mogelijk. De kinderen blijven dan thuis.  Er zijn onvoldoende invallers te vinden om dit op te 
vangen. Wij hopen natuurlijk dat wij het naar huis sturen van de leerlingen tot een minimum 
kunnen beperken dit schooljaar. 
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Wilt u rustig rijden in de buurt van de school? 
U kunt parkeren in de parkeervakken, niet op de stoep. 
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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