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DATUM 

 

 
TIJD 

 
ACTIVITEIT 

15 september  Startgesprekken groep 1 t/m 8 

25 september  Petruspost 

30 september  Start Kinderboekenweek “En 
toen...” 

6 t/m 9 oktober  Kamp groep 8 

15 oktober   Petruspost 

16 oktober  Studiedag, leerlingen vrij 

      

Bij ons is de herfst al begonnen!  
Juf Iris heeft van de week bij het fietsenrek een egel gevonden.  

 
 
Naschoolse activiteiten 
De komende periode organiseren wij weer leuke en leerzame activiteiten na schooltijd. In de 
bijgevoegde poster staat alle informatie.  
 
Schoolgids 
Alle informatie over onze school vind je terug in de schoolgids van dit jaar. Op de website kunt 
u de schoolgids bekijken. https://www.petrusschool.nu/school/schoolgids/ 
 

Schoolfotograaf 
Elk jaar, meestal in september, komt de schoolfotograaf naar de Petrusschool. 
Vanwege corona heeft de ouderraad in overleg met school, besloten dit te 
verzetten naar dinsdag 11 mei. 
 

 
Hoofdingang gebruiken 
Door Covid-19 maken wij gebruik van bezoekersregistratie bij de hoofdingang. Het is niet 
toegestaan om via een andere ingang te gebruiken bij het binnenkomen in de school. Bedankt 
voor uw begrip! 

mailto:administratie@petrusschool.nu
https://app.socialschools.eu/
https://www.facebook.com/petrusschoolrijswijk/
http://www.petrusschool.nu/
https://www.petrusschool.nu/school/schoolgids/
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Kinderen brengen en halen van school tijdens schooltijd 
Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter later is of eerder opgehaald moet worden voor een 
afspraak. U kunt dit doorgeven via Social Schools aan de juffrouw/meester. In groep 3 t/m 8 
gaan de kinderen zelf naar de hoofdingang waar u buiten staat om uw kind op te halen. De 
kinderen uit groep 1/2 worden door de leerkracht bij de hoofdingang gebracht als u ze eerder 
komt ophalen. Bij het brengen van uw kind tijdens schooltijd geldt dat de kinderen van groep 3 
t/m 8 zelf naar het lokaal lopen als ze door de hoofdingang binnenkomen. De kinderen van 
groep 1/2 worden door degene die de deur open doet, naar de groep gebracht. 
 
Passend Onderwijs 
Er komt een nieuw ondersteuningsplan voor Passend Onderwijs vanuit het 
samenwerkingsverband, wilt u feedback geven? Zo kunt u meepraten en meedenken over 
Passend Onderwijs in onze regio. Zie de uitnodiging bij deze PetrusPost. 
Inloopochtend/open huis/open doek gaan niet door 
Helaas moet ik u meedelen dat deze activitieten niet doorgaan, door de maatregelen in 
verband met Covid-19. 
 
OR feliciteert de Petrusschool  
Hiep Hiep Hoera, De Petrusschool 50 jaar.  
Afgelopen maandag is het schooljaar begonnen en in deze eerste week wilden wij iedereen; 
juffen & meesters, alle kinderen en de ouders verrassen met een Abraham feestboog.   
Deze ochtend, donderdag 3 september, stond deze feestboog bij de Hoofdingang van de 
school. Alle klassen zijn vanmorgen onder de boog door naar binnen gelopen onder het genot 
van een gezellig muziekje. Hiermee willen wij als OR de school feliciteren met het 50 jarig 
bestaan.  
 

 
 
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Petrusschool (digitaal) 
Datum: woensdag 23 september om 20:00 uur 
U kunt deelnemen door op onderstaande link te klikken: 
Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering 
In de bijlage staat het stappenplan met uitleg voor het gebruik van teams. 
 
Beeldvoorkeuren 
Wilt u in Social Schools aangeven per kind of wij de foto’s mogen gebruiken op onze 
website/facebook/social schools/PetrusPost? Dan kunnen wij hier rekening mee houden.  
Alvast bedankt voor de moeite. 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJmZDk5YWEtM2VkYS00ODg0LTk4MjgtZDUzYjY1NWFhZTgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af976dbd-66fc-4825-9002-4e4d3976ada7%22%2c%22Oid%22%3a%22b59c924c-5fda-45f1-847d-e98d4f6696d1%22%7d
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Step/space scooter 
In verband met de veiligheid op school is het niet toegestaan deze meer mee naar binnen te 
nemen. U kunt ze op slot zetten aan het fietsenrek.  
 
Schoolbrengweek 

 
Doet u dit jaar ook weer mee? Laat de auto staan en komen gezellig lopend of op de fiets naar 
school.  
 
Schoolmelk 
Met ingang van dit schooljaar is er geen schoolmelk meer op onze school. Campina heeft 
besloten hiermee te stoppen. Zij hebben nog wel een project opgestart om melk te leveren op 
school in grote pakken, maar hier doen wij als school niet aan mee.  
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Ouders groep 1/2 
Zou u willen verzamelen recht voor het vak van uw zoon/dochter, buiten het schoolplein? 
Zodat wij u makkelijk kunnen vinden, als uw kind naar huis gaat of voor schooltijd? Natuurlijk 
houden wij 1,5 meter afstand van elkaar. Alvast bedankt voor de moeite. 

 

 

CITO 
Eind van deze maand gaan wij de kinderen toetsen.  
De resultaten krijgt u te zien in het rapport dat op dinsdag 2 november wordt uitgedeeld. 
 
Huiswerk  
‘Waarom geven we huiswerk?’ en ‘Hoe ziet het huiswerk er dan uit?’  
We vinden het belangrijk dat het huiswerk aan vier doelen voldoet:  
a. Het moet doelgericht zijn;  
b. Het moet op het juiste niveau zijn;  
c. De hoeveelheid moet passend zijn;  
d. Er moet feedback in de klas zijn (samen nakijken, of bespreken, of toetsen).  
 
Op basis van onze missie en visie zijn de volgende uitgangspunten van belang in het kader 
van het huiswerk:  
* Het huiswerk is altijd gekoppeld aan een doelstelling waar het kind aan werkt. Het maakwerk 
dient hieraan te voldoen. Een kind kan zelf ook aangeven of het huiswerk wil. Wij bekijken per 
kind wat en wanneer het nodig is.  
* Focus op leren van: 
Kennis: ik weet iets wat ik nog niet wist (automatiseren en oefenen)  
Vaardigheden: ik kan iets (beter) dan toen ik begon  
Inzicht: ik begrijp iets wat ik eerst nog niet begreep  
* Voorbereiding op het VO, wij houden hierbij rekening met de verwachte uitstroom van het 
kind wat betreft de hoeveelheid en het niveau.  
Dit resulteerde in de volgende school-afspraken:  
 
Groep 3 & 4  
Krijgt structureel geen huiswerk mee. Alleen in overleg met ouders krijgt een leerling soms 
extra oefening voor lezen of woordenschat of rekenen.  
Groep 5 & 6 
Groep 5 krijgt alleen afgesproken maatwerk als huiswerk mee. Wij zetten hiervoor 
verschillende programma’s in op de tablet. Om een voorbeeld te geven, hebben de leerlingen 
een basispoort account en kunnen hiermee, behalve op school, ook vrijblijvend thuis oefenen. 
Hiervoor zijn programma’s als Ambrasoft en Muiswerk bijvoorbeeld geschikt voor. 
De leerlingen krijgen in de klas tijd om te leren voor de toetsen van 
aardrijkskunde/geschiedenis. Ook wordt er aandacht besteed aan de juiste leeraanpak: hoe ga 
je je voorbereiden op de toet? 
Groep 6: krijgt huiswerk mee om het automatiseren van de lesstof te bevorderen. Eén keer per 
week krijgen de leerlingen een blad maakwerk (voor- en achterkant) voor rekenen en 
spelling/taal/begrijpend lezen.  
Ze krijgen één keer per maand een leerblad mee naar huis voor de toetsen van 
aardrijkskunde/geschiedenis. In tegenstelling tot groep 5, gebeurt het leren nu thuis. 
Topografie wordt in de klas tijdens de lessen geleerd en op de computer geoefend. Het wordt 
niet getoetst en ook niet als huiswerk meegegeven. 
Groep 7 & 8 
Deze groepen krijgen alleen maatwerk huiswerk mee naar huis. Dit is in overleg met de leerling 
en ouders. Het sluit aan bij hiaten in hun kennis, is om lesstof te automatiseren of juist ter extra 
uitdaging voor een bepaald vakgebied. Dit huiswerk bieden we op verschillende niveaus aan 
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zodat het effectief is en passend bij de leerstof die op dat moment wordt aangeboden.  
Zij krijgen hiernaast wekelijks huiswerk mee voor een toets voor de wereldoriëntatie vakken of 
Engels. Topografie wordt in de klas tijdens de lessen geleerd en op de computer geoefend. Het 
wordt niet getoetst en ook niet als huiswerk meegegeven. 
In groep 7 & 8 vragen we regelmatig om thuis voor een project informatie te zoeken en/of uit 
te werken. 
Agenda 
Vanaf groep 5 nemen de leerlingen iedere dag hun agenda mee naar school en stimuleert de 
leerkracht het gebruik hiervan. Onder begeleiding van de leerkracht leren de leerlingen 
stapsgewijs plannen en organiseren. De agenda wordt klassikaal gebruikt en uitstapjes, 
belangrijke gebeurtenissen en nieuwe toetsen/huiswerk worden samen met de leerkracht 
genoteerd in de agenda. Vanaf groep 7 wordt er een meer zelfstandige houding van de 
leerlingen verwacht. Zodra er nieuwe toetsen/huiswerk op het bord staan, gaan wij ervan uit 
dat de leerling dit zelf in zijn agenda noteert.  
Spreekbeurt en andere presentaties:  
Vanaf groep 5 oefenen we ook met de leerlingen om te presenteren. Bijvoorbeeld een 
boekpromotie of een presentatie over een bepaald thema. De kinderen mogen een dergelijke 
presentatie onder schooltijd maken, maar mogen dit ook thuis verder uitwerken en oefenen. 
De spreekbeurt wordt op school vormgegeven als een groepsproces. Kinderen maken in een 
groepje de keuze voor een onderwerp, elk kind is afhankelijk voor het verzamelen en 
verwerken van eigen informatie over het gekozen deel van dit onderwerp en presenteert 
samen met zijn groepje zijn eigen deel. Alle delen moeten een geheel vormen en de leerlingen 
worden beoordeeld op inhoud, samenhang en samenwerking. 
 
De communicatie naar de ouders over het huiswerk verloopt via Social schools. Herhalen is 
heel belangrijk en effectief maar niet te lang achter elkaar. Meerdere keren 10 minuten is beter 
dan één keer een lange tijd achter elkaar. We verzoeken u, als er problemen zijn bij het 
huiswerk, dat direct met de leerkracht te bespreken, zodat gezamenlijk naar een oplossing kan 
worden gezocht. 
 

 

 

Meester Wim  
Op dit moment is meester Wim ziek, wij wensen hem van harte beterschap.  
 
Juf Ingrid 
Juf Ingrid is ook ziek, wij wensen haar van harte beterschap. 
 
Personeelsbezetting tijdens Covid-19 
Door het lerarentekort kunnen wij lastig of geen vervanging vinden voor leerkrachten.  
Hierdoor zal het voorkomen dat uw zoon/dochter niet altijd op school kan komen. Uiteraard 
proberen wij dit tot een minimum te beperken. Binnen het team denken wij na over mogelijke 
oplossingen. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook benieuwd welke oplossingen u hiervoor wellicht 
heeft. Via onderstaane link kunt u uw idee bij ons kwijt: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp0ySnLXaX_F
FhH3pjU9mltFUQllIUTc3UDk2NUZUMkZQVDNQT0tPTkJNSi4u 
Bedankt voor het meedenken aan een mogelijke oplossing! 
 
Werken in het onderwijs? Omscholen?  
Wilt u in het onderwijs of bij ons aan de slag? 
Meer informatie? https://www.werkenbijlaurentius.nl/ 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp0ySnLXaX_FFhH3pjU9mltFUQllIUTc3UDk2NUZUMkZQVDNQT0tPTkJNSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp0ySnLXaX_FFhH3pjU9mltFUQllIUTc3UDk2NUZUMkZQVDNQT0tPTkJNSi4u
https://www.werkenbijlaurentius.nl/

