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Regel van de week:  Ik werk stil en rustig. 

Om dit doel te bereiken hebben wij op school de praatmeter geïntroduceerd.: 0 = stil, 1 = fluistertoon, 2 = zachtjes 

praten, 3 = normaal praten, 4 = hard praten (buiten).                                                                                                            

Deze week brengen we de praatmeter nog eens extra onder de aandacht. 

 

 

 

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

Datum: vrijdag 22 november 2019 

Sinterklaas 

 
Zoals jullie allemaal al gemerkt hebben is Sinterklaas weer in het land. 
Afgelopen vrijdag hebben ouders, kinderen en het team de school weer 
in Sinterklaas sfeer gebracht. Op dinsdag 26 november gaan we op 
school ook onze schoen zetten. Vanaf maandag 25 november mogen 
de kinderen een extra schoen meenemen. Helaas wordt onze school 
vaak bezocht door rommelpiet. Hopelijk dit jaar natuurlijk niet. Het kan 
wel zo zijn dat het woensdag 28 november toch een rommel is in de 
school! Dit jaar verzamelen we met alleen de kinderen in de aula, 
voordat we naar het klaslokaal toe gaan. De kinderen verzamelen bij 
hun eigen leerkracht. De leerkracht neemt de kinderen mee naar de 
klas. De kinderen vanaf groep 5 zijn natuurlijk allemaal hard bezig met 
hun surprise. Deze moeten maandag 2 december ingeleverd worden. 
Dan kunnen we ze tentoonstellen in de aula. U bent hiervoor op 
woensdag 4 december na schooltijd van harte welkom om te komen 
kijken. Op 5 december komt de Sint ook weer langs op de Petrusschool. 
De kinderen starten gewoon in hun eigen klas en gaan met hun klas 
naar het Aulaplein. Hier komen de Sint en zijn pieten aan. Ouders zijn 
hierbij natuurlijk ook welkom. Graag achter de kinderen staan, zodat 
het voor iedereen goed te zien is. Als we na de aankomst naar binnen 
gaan met de kinderen dan graag niet met uw kind meelopen naar de 
klas. Hierdoor wordt het heel druk op de gangen! Op 5 december is er 
continurooster. De kinderen nemen hun lunch mee naar school en er 
zal gezamenlijk gegeten worden in de klas. De kinderen zijn om 14.00 
uur vrij.  

AGENDA 

26-11 15.30 uur 

Inloop Petrus Verbeterteam 
 

28-11 15.30-16.30 uur 

Inloopmiddag ouders leerlingen 
 

05-12 8.20-14.00 uur 

Sinterklaasfeest 
 

06-12  

Studiedag, leerlingen vrij 
 

09-12  

Studiedag, leerlingen vrij 
 

13-12 15.30 uur 

Inloop Petrus Verbeter Team 
 

19-12  

Kerstviering, leerlingen 12.00 vrij, + 

Kerstdiner 17.00-18.30 uur + Petruspost 
 

Vrijdag 20-12 t/m 

vrijdag 03-01 

 

Kerstvakantie 
 

06-01  

Let Op Luis 
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Petrusschool ● Johan Brouwerstraat 2 ● 2286 RL ● Rijswijk ●  070-3930960

Datum: vrijdag 22 november 2019 

Ouders 
Kerstvakantie 
Dit jaar start de kerstvakantie op vrijdag 20 december, zij hebben die vrijdag dus geen school.  
 
Dubbel parkeren/parkeren op stoep 
Nog steeds wordt er door ouders dubbel geparkeerd op de Martin Campslaan en staan er auto’s op de stoep in de Johan 
Brouwerstraat. Dit zorgt voor onveilige situaties voor de kinderen van onze school. Wilt u alleen parkeren in de 
parkeervakken? Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Onderwijs 
Woensdag hebben de kleuters uit groep 2 weer hun 1e schrijfdans les gehad.  We hebben gedanst en gekriebeld als spinnetjes 

en een spin in een spinnenweb getekend. Wat was het weer een feestje om te doen. Namens de schrijfdans juffen Linda, Linda 

en Angela.  
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Petrusschool ● Johan Brouwerstraat 2 ● 2286 RL ● Rijswijk ●  070-3930960

Datum: vrijdag 22 november 2019 

Vanuit de Leerlingenraad 

Geachte mensen, 
Hieronder vertel ik u allemaal over onze eerste bijeenkomst als kinderen van de leerlingenraad. 
 

Kennismaking 

We hebben met alle leerlingen die in de leerlingenraad zitten kennis gemaakt.  
Dat hebben we rond de tafel gedaan in het kantoor van de directeur genaamd dhr. den Heeten. Hieronder meer informatie 
over de leerlingenraad. 
 

Lijst met onderwerpen 

We hebben ideeën om bijvoorbeeld wat speelgoed toestellen op het kooiplein te zetten, want daar is bijna niks bijzonders 
aan. Gelukkig heeft de directeur van de Petrusschool een bank op het kooiplein gezet. Daar zijn de bovenbouwers heel erg blij 
mee!  
Verder willen we de kooi van de bovenkant dicht maken, want de kans is groot dat de bal een auto raakt! Zo hebben we met 
alle kinderen van de leerlingenraad meerdere ideeën gemaakt voor eventuele verandering in en om de school. 
 

Video 

In de video hebben we ons voorgesteld aan de hele school tijdens het open doek. 
We moesten vertellen wat je naam is, in welke klas je zit, waarom wil je in de leerlingenraad, en wat zijn je ideeën om mogelijk 
iets te veranderen aan, in en om de school 
 

Wat is het belang van de leerlingenraad? 

Het belang van de leerlingenraad is dat we[de personen die in de leerlingenraad zitten]ook aan de kinderen vragen of ze 
ideeën hebben die we aan de school kunnen veranderen, in overleg met de directeur en de kinderen van leerlingenraad. Zo 
houden we de school op evenwicht. 
 
Bedankt voor uw aandacht allemaal! 

 
Met vriendelijke groet ,  
Benjamin Klag van de leerlingenraad 
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Petrusschool ● Johan Brouwerstraat 2 ● 2286 RL ● Rijswijk ●  070-3930960

Datum: vrijdag 22 november 2019 

Personeel 
Juf Nina loopt haar LIO stage in groep 4. Juf Anouk is afgelopen maandag begonnen op de maandag en dinsdag in groep 3a. 
Zodat juf Nina zelfstandig de groep kan draaien, in haar eindfase van de opleiding. Hierdoor heeft meester Bart onze school 
verlaten, hij werkte via een uitzendbureau tijdelijk op onze school.  
 
Video Petrusschool  
De afgelopen week is er hard gewerkt aan de promotiefilm van onze school. Wij proberen zo een goed beeld van onze school 
te geven aan onze toekomstige ouders, maar zeker ook aan toekomstige leerkrachten die bij ons willen komen werken. Ik ben 
trots op het resultaat en wens u veel kijkplezier! 

  
Video openen? Klik op de afbeelding hierboven. 
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