
      
 

 
 

 
 
 

 

    

 

Mail ons Website Laatste Nieuws Digiduif  
 

 

 

Pagina 1 van 5            

Regel van de week: Ik houd de klas netjes en opgeruimd. 

Wij op de Petrusschool zijn van mening dat een nette en opgeruimde omgeving ook zorgt voor rust in het hoofd 

van de leerlingen. Hierdoor kan er beter gewerkt worden en gaan de prestaties omhoog. Deze week besteden we 

extra aandacht aan deze regel. 
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Bedankt voor uw bezoek 
Fijn dat wij zoveel ouders afgelopen dinsdag mochten ontvangen in de 
groepen. Wij hebben u verteld over ons onderwijs voor het komend 
jaar en u heeft informatie meegekregen. Wij hopen dat u zo een goed 
beeld heeft gekregen van wat u te wachten staat komend schooljaar. 
Tijdens het startgesprek gaan wij samen met u nader kennismaken en 
maken wij afspraken over de communicatie tussen u en de meester of 
juf. Ook vertelt u aan de hand van het voorbereidingsformulier iets 
over uw kind aan ons op dit moment. Komende week ben ik op 
maandag en dinsdag in de gang. De week erop op maandag, dinsdag en 
woensdag Wilt u mij spreken, kunt u mij ook altijd een email sturen, 
klik dan op bovenstaande link. 
 

Ouders 
Inloopochtend 
Op 10 september bent u van harte welkom in de groep. U maakt kennis 
met onze nieuwe methode KWINK. De inloopochtend duurt van 8:20 
uur tot 8:45 uur. 
 
Stakingsdag 12 september 2018 – Petrusschool gesloten 
Op de laatste bladzijde van deze PetrusPost heb ik de toelichtende brief 
voor deze staking opgenomen. Wij gaan op 12 september staken. Dit 
betekent dat de Petrusschool op deze dag helemaal gesloten zal zijn. 
Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw 
kinderen. U kunt hiervoor eventueel gebruik van de diensten van SRK 
BSO de Kinderjungle. De kosten hiervan komen voor eigen rekening. 
Inmiddels is er contact geweest met SRK, het is van groot belang dat u 
tijdig doorgeeft of u hiervan gebruik wilt maken.  
Zij hanteren een bepaalde volgorde bij het plaatsen van de kinderen: 
1. klanten van SRK de KinderJungle die op woensdag afnemen 
2. klanten van SRK de KinderJungle die op een andere dag afnemen 
3. alle andere ouders/verzorgers. 
U kunt contact opnemen met SRK op telefoonnummer: 088-0017100 

AGENDA 

10-09 8.20-8.45 uur 

Inloopochtend ouders leerlingen 
 

12-09 Hele dag 

Stakingsdag, school gesloten 
 

13-09  

Startgesprekken gr. 2 t/m 8 
 

18-09  

Schoolfotograaf 

Startgesprekken gr. 2 t/m 8 
 

20-09  

Schoolbrengdag 
 

21-09  

Petruspost 

Opening Groen Schoolplein 13.15-15.15 u. 
 

24-09 Hele dag 

Studiedag, leerlingen vrij 
 

25 t/m 28-09  

Kamp groep 8 
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Startgesprekken 
Op 13 en 18 september vinden de startgesprekken plaats. U heeft inmiddels via DigiDuif een uitnodiging gehad voor dit 
startgesprek met uw zoon/dochter. Tijdens dit gesprek staan wij stil bij de werk- en communicatieafspraken tussen u en de juf 
dit schooljaar. U ontvangt hierbij ook een voorbereidingsformulier, wat u samen met uw kind kunt invullen en uiterlijk twee 
dagen voor het gesprek weer inlevert bij de meester of juf. Dit formulier vormt een belangrijk uitgangspunt voor het gesprek. 
Uiteraard is ook het MT aanwezig, mocht u vragen hebben over de schoolorganisatie, dan kunt u die ook aan hen stellen. Wij 
kijken uit naar uw komst 
 
Activiteiten – Brede School 
Bij deze PetrusPost meer informatie over het naschoolse aanbod met activiteiten, komende maandag delen wij de 
aanmeldformulieren uit. Er zijn activiteiten op dinsdagmiddag en woensdagmiddag, we starten in de week van 17 september. 
 
Schoolfotograaf  
Op dinsdag 18 september is het weer zover: de schoolfotograaf komt!  
Er wordt een klassenfoto en een individuele foto van uw kind gemaakt. Ook is er weer de mogelijkheid om broertjes en zusjes 
met elkaar op de foto te laten gaan (geen familiefoto’s). 
U kunt zich voor de broertje/zusje foto inschrijven vanaf maandag 10 september t/m vrijdag 14 september bij de 
administratie. Dit kan elke ochtend van 8.20-8.30 uur, of stuur een mail naar administratie@petrusschool.nu. Zonder 
inschrijving kan er, vanwege de strakke planning en het aantal leerlingen, geen broertje/zusje foto gemaakt worden! Op de 
dag zelf is het dus ook niet meer mogelijk uw kinderen alsnog aan te melden!!  
De broertje/zusje foto met een niet schoolgaand kind wordt gemaakt van 8.30 tot 9.00 uur. U kunt zich (na inschrijving!) 
melden bij de keuken.  
De broertje/zusje foto met kinderen bij ons op school wordt onder schooltijd gemaakt. U hoeft hiervoor dus niet zelf aanwezig 
te zijn, maar wel inschrijven! 
 
In gesprek blijven – 3 oktober 16:15 uur (gewijzigd tijdstip, op verzoek van de ouders) 
Voor de zomervakantie heeft het College van Bestuur van de Laurentiusstichting en de directeur een gesprek gevoerd met een 
aantal ouders over zorgsignalen die leven bij hen over de school. Zij hebben dat destijds kenbaar gemaakt met een brief, deze 
brief is destijds wellicht ook door u ondertekend. Op woensdag 3 oktober 2018 willen wij graag met elkaar hier een vervolg 
aan geven. U kunt dan uw zorgsignalen delen en daarna willen wij graag doorpraten over welke verbeteringen u ziet voor onze 
school dan nodigen wij u graag uit. Vanaf 16:15 uur staat de koffie voor u klaar. Klik hier om u op te geven. 
 
Schoolplan 2019 – 2023 – Wilt u ons helpen? 
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De komende weken gaan wij uw hulp vragen om mee te denken over onderwerpen/speerpunten waar wij ons op gaan richten 
bij het formuleren van ons schoolplan. Uw mening is daarbij van groot belang. Wij zullen een onderzoek uitzetten onder de 
ouders. Wij willen u alvast bedanken voor een paar minuten van uw tijd om uw inbreng te doen voor de toekomst van uw 
zoon/dochter op de Petrusschool 

Onderwijs 
KWINK – Sociaal Emotioneel Leren 
Met ingang van dit schooljaar gaan wij aan de slag met KWINK, afgelopen jaar hebben wij deze methode uitvoerig 
uitgeprobeerd in de groepen. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en 
mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de 
laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) 
en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support). 
Tijdens de inloopochtend kunt u kennis maken met KWINK in de groep van uw zoon/dochter. 
Binnen onze school hebben wij ook drie opgeleide KWINK coaches: juf Marlies, juf Saskia en juf Jessica.  
Zij gaan de verder implementatie van deze methode begeleiden.  
Video over KWINK 
 
Studiemiddag KWINK  
Afgelopen woensdag hebben wij als team een studiemiddag gevolgd van Kees Overveld.  
Hij heeft ons alle belangrijke ins en outs van deze methode verteld. Wij hebben ook meer inzicht gekregen in groepsvorming 
en de SEL (Sociaal Emotioneel Leren) competenties. 
 

Personeel 
Juf Jessica 
Afgelopen week heb ik het team en de ouders van groep 5/6 op de hoogte gebracht dat juf Jessica na 1 november 2018, 1 dag 
minder gaat werken in groep 5/6. Zij gaat komend jaar de opleiding van gedragsspecialist afronden, wat voor haar moeilijk te 
combineren is naast een groep 5/6 voor 5 dagen in de week. Wij gaan werven voor een geschikte leerkracht. Mocht u iemand 
kennen in uw netwerk die graag op de woensdag in groep 5/6 wilt werken dan hoor ik dat natuurlijk graag. 
 
Huwelijk juf Céline 
Op donderdag 30 augustus is juf Céline getrouwd. Wat mooi om te zien dat er zoveel kinderen waren uit haar huidige groep en 
uit de groep van vorig jaar van haar. Zij heeft hier erg van genoten. Op dit moment is zij op huwelijksreis, vanaf donderdag 13 
september is zij weer terug in groep 1/2a. 
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Zwangerschapsverlof juf Saskia 
Zoals u wellicht weet is juf Saskia zwanger en zal op 18 september haar laatste dag werken in groep 1/2b. Juf Imke zal de 
zwangerschapsvervanging gaan doen van juf Saskia in groep 1/2b. In de week van 24 t/m 28 september werkt juf Saskia in 
groep 7/8, aangezien groep 8 op kamp is die week. Na 28 september gaat zij dan echt met verlof. 
Re-integratie juf Jolanda Stolk 
Juf Jolanda is in groep 5a gestart met het opbouwen van haar werkuren voor de groep.  
Wij hopen dat dit voorspoedig zal verlopen de komende weken.  
 
Ziekenboeg: Juf Ria en juf Tineke zijn ziek. 
 

Rijswijk, 04-09-2018 
 
Onderwerp: Stakingsdag 12 september 2018 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Op woensdag 12 september 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland een dag staken.  
De leraren op onze school zijn van plan om op 12 september allemaal te gaan staken. Dat betekent dat de school gesloten 
blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen). 
 
Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met Stichting 
Rijswijkse Kinderopvang 088-0017100. 
 
De kosten hiervan komen voor eigen rekening. Inmiddels is er contact geweest met SRK, het is van groot belang dat u tijdig 
doorgeeft of u hiervan gebruik wilt maken.  
Zij hanteren een bepaalde volgorde bij het plaatsen van de kinderen: 
1. klanten van SRK de KinderJungle die op woensdag afnemen 
2. klanten van SRK de KinderJungle die op een andere dag afnemen 
3. alle andere ouders/verzorgers. 
 
Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en 
(voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van 
uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd 
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aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog 
onvoldoende om het lerarentekort in het onderwijs voldoende aan te pakken. 
De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek hierop blijven vestigen. De 
vakbonden organiseren daarom estafetteacties. De scholen uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben op 14 februari het 
‘stokje’ doorgegeven aan de scholen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De leraren in die provincies 
hebben op 14 maart gestaakt. Vervolgens hebben de leraren in Noord-Brabant en Limburg het werk op 13 april neergelegd. 
Daarna waren op 30 mei de leraren in Overijssel en Gelderland aan de beurt. Op 12 september gaan de scholen in onze 
provincie de estafette afmaken. 
 
Wij betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst 
ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren). 
De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burn-outklachten. 
Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarissen in het basisonderwijs en 
speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben onlangs een cao kunnen 
afsluiten waarmee leraren een mooie salarisverhoging krijgen, maar hun salaris blijft nog steeds achter bij salarissen van 
mensen met vergelijkbare beroepen, zoals leraren in het voortgezet onderwijs. 
 
Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een 
lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger 
kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we 
voor elke klas een leraar kunnen vinden. Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs 
nog steeds onvoldoende. 
 
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Wij vragen om uw 
begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de 
kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!   
 
Vriendelijke groet, 
Het team van de Petrusschool 
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