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DATUM 

 

 
TIJD 

 
ACTIVITEIT 

16 oktober  Studiedag, leerlingen vrij 

19 t/m 23 oktober  Herfstvakantie  

30 oktober  Petruspost  

03 november  Rapport 1 mee 

05 november  Oudergesprekken gr. 3 t/m 8 

10 november   Oudergesprekken gr. 3 t/m 8 

 
 

Nieuwe maatregelen 
Afgelopen dinsdag zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd om het virus verder in te 
dammen. Gelukkig zijn er geen specifieke maatregelen voor het basisonderwijs bij gekomen. 
Wij blijven samen zoeken naar oplossingen om u bij onze school te betrekken, zo delen wij 
graag beeldmateriaal met u. Helaas kunnen wij foto’s van uw kinderen niet delen als u dat niet 
heeft aangegeven in de Social Schools  app. Op de volgende bladzijde leest u hoe u dit doet in 
de app van Social Schools. In deze PetrusPost blikken wij terug op een mooie biologieles in 
groep 3/4b waar een slang op bezoek was en wij delen leuke activiteiten van onze partners 
TRIAS en de bibliotheek. Ook staan wij stil bij de leerlingenraad die aan de slag is gegaan en 
blikken wij terug op de kinderboekenweek en het kamp van groep 8. Een speciaal woord van 
dank voor de OR, die namens alle ouders, tijdens de Dag van de Leraar op 5 oktober jl. voor 
een gezonde traktatie heeft gezorgd! Wij hebben er van genoten ! 
 
Eerste maatregel als een leerkracht positief wordt getest 
Zodra een leerkracht positief is getest, geeft de GGD aan dat alle kinderen met 
neusverkoudheidsklachten thuis blijven.  Dit is om de eventuele brandhaard en verdere 
besmetting te voorkomen. Uiteraard zullen wij hier dan direct over communiceren. 
 
Positieve testuitslag Corona (ouders/verzorgers/kinderen) 
Dit meldt u zo spoedig mogelijk bij mij via 06-30376641. 
U geeft dit ook door via Social Schools aan de leerkrachten van uw zoon/dochter. 
De kinderen blijven thuis. 
 
 
 

mailto:administratie@petrusschool.nu
https://app.socialschools.eu/
https://www.facebook.com/petrusschoolrijswijk/
http://www.petrusschool.nu/
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Ziekmelden of afwezig melden i.v.m. corona? 
Dit doet u via de Social Schools app, hierdoor is de juf en de administratie van de school direct 
op de hoogte, dus niet telefonisch. U belt de school uitsluitend bij hele dringende zaken. 
Uiteraard kunt u altijd een berichtje sturen via Social Schools naar de leerkracht van uw 
zoon/dochter of naar mij. 
 
Social Schools Website - verlofaanvraag 
Op de website van Social Schools kunt u een verlofaanvraag doen, deze zal ik dan zo spoedig 
mogelijk behandelen. 
Ziekmelden of afwezig melden i.v.m. corona? 
Dit doet u via de Social Schools app, hierdoor is de juf en de administratie van de school direct 
op de hoogte.  
 
Beeldvoorkeuren doorgeven 
In de mobiele apps 
Klik onderaan op 'Administratie'. 
Kies het kind door op de naam te klikken. 
Klik op 'Beeldgebruikvoorkeuren': 
Afbeelding: beeldgebruikvoorkeuren in app 

 
Betekenis van de velden: 
blauwe Ja = toestemming 
blauwe Nee = geen toestemming 
witte achtergrond = (nog) geen voorkeur opgegeven 
Druk op 'Bewaar' als je klaar bent met instellen.  
Wijzigen kan later altijd nog door de andere keuze te maken. 
 
Rapport groep 3 t/m 8 
Op dit moment worden de laatste toetsresultaten van de CITO (groep 4 t/m 8) ingevoerd en 
geanalyseerd. Wij geven u straks een uitdraai van de resultaten van uw zoon/dochter in het 
extra rapport dat u op 3 november mee naar huis krijgt. In groep 3 zijn nog geen CITO toetsen 
afgenomen. Op 5 en 10 november kunt u in gesprek via TEAMS met de leerkracht van uw 
zoon/dochter uit groep 3 t/m 8 over de vorderingen in de groep tot nu toe. 
 
PROEFLES CADEAU 
Trias heeft lange en korte cursussen muziek, dans, theater, musical, beeldend, mode en nieuwe 
media. Kinderen van de Petrusschool kunnen een GRATIS proefles volgen of cadeau doen met 
deze proeflesvoucher bij Trias in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Ga voor meer informatie 
en aanmelden naar stichting-trias.nl of vraag direct een proefles aan door te mailen naar 
trias@stichting-trias.nl. Welke cursus kies jij? 

 

mailto:trias@stichting-trias.nl
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HERFSTVAKANTIE: THEATERDAG 
Droom jij ervan om een echte acteur of actrice te zijn? Geef je dan op voor de theaterdag van 
Trias! Ga in één dag aan de slag met de hilarische theatervoorstelling: 'Kinderen zijn de baas'. 
Een voorstelling over kinderen die heel graag volwassen willen zijn. Ze doen alsof ze president, 
dokter, juf of meester zijn, politieagent of advocaat. Ze nemen vooral 'de grote mensen wereld' 
een beetje op de hak. Want wat doen al die volwassenen soms raar. En eigenlijk is het toch 
best een beetje fijn om nog even kind te zijn. 
Datum: dinsdag 20 oktober 
Tijd: 10.00-16.30 uur 
Locatie: Cor Ruysstraat 2, Rijswijk 
Kosten: € 46,- of GRATIS op vertoon van de Ooievaarspas 
Docent: Tamara van Sprundel 
Aanmelden: stichting-trias.nl/cursus/herfstvakantie-theaterdag 
 

 
 
Peuters en kleuters zijn welkom bij de bibliotheek 
De bibliotheek is een heerlijke plek voor iedereen en dus ook voor peuters en kleuters met hun 
vaders, moeders, opa’s en oma’s. 
De locatie Rijswijk van de Bibliotheek aan de Vliet vindt u aan het Generaal Eisenhowerplein 
101, vlak naast het treinstation. 
Peutervoorlezen  
In de jeugdhoek staan prachtige prentenboeken en heerlijke voorleesboeken om gezellig uit 
voor te lezen aan uw kindje. Om de week kiest een bibliotheekmedewerker een boek uit om uit 
voor te lezen op woensdagochtend. Om 10.00 uur en om 10.30 uur. Kom gezellig met uw 
(klein)kind luisteren naar een mooi verhaal. Voorlezen aan jonge kinderen is belangrijk. Het is 
goed voor de taalontwikkeling, het stimuleert de fantasie, het zorgt voor rust en regelmaat. En 
het is ook gewoon heel erg leuk. 
Reserveer vooraf een gratis kaartje.  
 
Lid worden is gratis 
Wilt u boeken lenen om thuis samen verder te lezen? Maak uw zoontje of dochtertje dan lid 
van de bibliotheek. De bibliotheek vindt dat alle kinderen toegang moeten hebben tot 
informatie en boeken. Kinderen zijn daarom gratis lid van de bibliotheek.  

 U betaalt eenmalig € 2,75 inschrijfkosten 

 Dan kunt u maximaal 8 materialen tegelijk lenen 

 De uitleentermijn boeken is 4 weken 

http://www.bibliotheekaandevliet.nl/peutervoorlezen
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 Verder kunt u gratis tot 10 e-books tegelijk uit de jeugdcollectie van de online Biblio-

theek lenen 

 En u kunt gratis onbeperkt alle materialen van de Bibliotheek aan de Vliet reserveren 

 Bekijk de abonnementen 

Website en online Bibliotheek 
Hebt u een keer geen gelegenheid om boekjes te komen lenen in de bibliotheek? Geen 
probleem. Op de website van de bibliotheek staan lees- en luistertips, voorleesfilmpjes. En ook 
e-books die u via de landelijke online Bibliotheek kunt lenen en lezen op een tablet, 
smartphone of e-reader.  
Meer informatie 
Op www.bibliotheekaandevliet.nl staat uitgebreide informatie over de bibliotheek. We hopen u 
met uw zoontje of dochtertje snel te ontmoeten in de bibliotheek! 

 

Nieuwe leerlingenraad is gestart 
https://www.petrusschool.nu/kinderen/leerlingenraad/ 
 

 
 
Op de Petrusschool vinden wij de stem van de kinderen belangrijk. Daarom is er een 
leerlingenraad die een aantal keren per jaar met de directeur in gesprek gaat om allerlei zaken 
te bespreken. De onderwerpen die besproken worden, worden merendeels door de kinderen 
aangedragen. Na een vergadering bespreken de raadsleden de zaken in de groep en komen zo 
weer met nieuwe inzichten terug in de raad. De leerlingenraad komt ook een aantal keer per 
jaar bijeen met de gedragsspecialist. Ze bespreken dan de briefjes die worden ingeleverd in de 
pestbussen. Afhankelijk van de situatie gaan 1 of meerdere leerlingen van de leerlingenraad 
met deze leerling praten en lossen ze (onder begeleiding van de gedragsspecialist) het 
probleem samen op.  Ze zijn ook actief in het herkennen van pestgedrag of van leerlingen die 
structureel worden buitengesloten. Na overleg met de gedragsspecialist pakken ze dit ook op. 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 nemen zitting in de raad en worden per groep gekozen voor één 
schooljaar. 

https://www.bibliotheekaandevliet.nl/lidmaatschap/abonnementen.html
http://www.bibliotheekaandevliet.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.bibliotheekaandevliet.nl/
https://www.petrusschool.nu/kinderen/leerlingenraad/
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Slang op bezoek in groep 3/4b 
Inmiddels is de slang die in groep 3/4b logeerde weer terug en veel kinderen durfden hem zelfs 
te aaien of vast te houden.  
 

 
 
Kinderboekenweek “...en toen.” 
Afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema “...en toen”. 
In de groepen is stilgestaan bij verschillende perioden uit de geschiedenis. 
Deze twee leerkrachten kijken alvast welke boeken op de boekenruilmiddag te ruilen waren.  
Dit was een enorm succes, wat wij zeker nog een keer gaan herhalen! 
 

 
 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen mooie optredens op het Open Doek laten zien.  
Ook waren alle leerkrachten verkleed vanuit een verschillende periode uit de geschiedenis. 
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KAMP 
Vorige week zijn wij met groep 8 op kamp geweest in Loon op Zand. Dat was natuurlijk best 
spannend of dit wel door kon gaan in verband met Covid-19. Ondanks alle voorschriften 
hebben wij er met elkaar een fijn kamp gehad. Op woensdag zijn wij zelfs met zijn allen naar de 
Efteling geweest, het was echt een gaaf kamp! 

 
 

 

 

Dag van de leerkracht 05 oktober 2020 
Verassing van de Ouderraad, bedankt namens het team! 
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Ziek 
Juf Ingrid is nog ziek, zij start na de herfstvakantie met ondersteunende werkzaamheden voor 
groep 6. 
Meester Wim is na de vakantie weer helemaal hersteld. Fijn! 
Juf Els is ziek, wij wensen haar van harte beterschap! 
 

Het team wenst u een hele fijne herfstvakantie! 

 
 

 

 

 


