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Open
Wij staan open voor uw mening over onze school! U kunt dit altijd
delen met mij of met de meester of juf van uw zoon/dochter. Samen
bouwen wij aan de Petrusschool. Afgelopen week heb ik ook weer veel
ouders mogen spreken over onze school. Mooi om te zien dat wij onze
blik richten op de toekomst van uw zoon/dochter op de Petrusschool.
Komende week ben ik op maandag, dinsdag en woensdag ’s morgens
weer in de gang te vinden. Ook kunt u op donderdag- en
vrijdagochtend bij juf Marlies terecht met al uw vragen.
Ouders
ALV
Tijdens de algemene ledenvergadering van de ouderraad afgelopen
dinsdag is de hoogte van de ouderbijdrage weer vastgesteld en heeft
de ouderraad verslag gedaan van afgelopen schooljaar. Mocht u ons als
school willen helpen, dan kunt u een mailtje sturen naar:
orpetrus@petrusschool.nu Zo zorgen wij samen voor onder andere een
fantastische decembermaand met vele hoogtepunten zoals Sinterklaas
en Kerst. Alvast bedankt voor uw hulp.
Studiedagen
Op maandag 29 oktober en dinsdag 30 oktober zijn alle kinderen vrij.
Wij besteden dan aandacht aan de uitkomst van het onderzoek dat bij
u is afgenomen dat dient als input voor het schoolplan. U heeft recent
aangegeven welke kwaliteiten wij verder moeten uitbouwen. Nogmaals
dank daarvoor.
Gesprek met ouders
Afgelopen woensdagmiddag heb ik samen met een aantal ouders en de
MR oudergeleding, mevrouw Schenning (voorzitter College van
Bestuur) en de heer v/d Kraan (lid College van Bestuur) en juf Marlies
(MT lid) gesproken. Wij hebben voor de zomervakantie ook al een
gesprek gevoerd en een aantal onderwerpen zijn toen al direct
opgepakt. Afgelopen woensdag ging het ook over de hygiëne op de
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Regel van de week: Ik ga rustig van en naar het toilet.
Zo’n lange gang nodigt al snel uit voor een sprintje. Zeker als de nood hoog is. Toch hebben wij de afspraak rustig
te lopen in de gangen, zodat ook andere klassen ongestoord hun werk kunnen doen. Deze week hiervoor extra
aandacht.
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toiletten in de groepen 1 t/m 4, deze worden 1x per dag schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf en over de veiligheid op
het schoolplein (hoekjes waar de juf of meester je niet kunnen zien.
Wij hebben afgesproken dat ik een oproep zou doen via de PetrusPost voor het volgende:
“Wie wil ons helpen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om de toiletten van groep 1 t/m 4 een extra
schoonmaakbeurt te geven of om dit te controleren en dit door te geven aan meester Wim?” Je kunt je hiervoor opgeven door
mij even te mailen: edheeten@petrusschool.nu”
Daarnaast hebben wij afgesproken dat ik met de afdeling huisvesting van de Laurentius Stichting in overleg ga om te
bespreken wat wij kunnen doen aan aanpassingen op het schoolplein, zodat het toezicht op het hele schoolplein goed uit te
voeren is. Ik kijk terug op een prettig en open gesprek.
Studiedag 6 december samen met u!
Wij willen graag samen met u ouderbetrokkenheid verder vorm geven op de Petrusschool. De komende jaren gaat Peter de
Vries ons begeleiden met dit traject. Hij werkt bij CPS. Op 6 december nodigen wij u uit om van 15:00 – 20:00 uur mee te doen
met deze studiedag. Voor het avondeten zal gezorgd worden.
U kunt zich nu alvast inschrijven voor deze middag/avond. Klik hier om dat te doen.
Inmiddels hebben de eerste ouders zich opgegeven, wat natuurlijk heel fijn is, maar wij zijn ook op zoek naar u! Samen
bouwen wij ouderbetrokkenheid verder uit op de Petrusschool. Bedankt voor uw betrokkenheid en de moeite die u neemt om
het te regelen thuis. Welke groep komt straks met de meeste ouders naar deze studiedag?
Onderzoek ouderbetrokkenheid
Wij gaan de komende weken een onderzoek uitvoeren op school om een goed beeld te krijgen van de ouderbetrokkenheid op
dit moment op onze school. De uitkomsten van dit onderzoek worden aan u en ons gepresenteerd tijdens de studiedag 6
december. Ik nodig u komend weekend uit om een enquête in te vullen over de ouderbetrokkenheid op onze school.
U krijgt hiervoor via Digiduif een uitnodiging. De uitkomst van deze enquête komt terecht bij CPS die dit in hun onderzoek gaat
verwerken.
5 november 8:30 – 10:00 uur – uitnodiging deelname onderzoek
Ik nodig u komende week ook uit voor een open bijeenkomst waar u met de onderzoekers kunt praten over
ouderbetrokkenheid. U krijgt hier van mij nog een aparte uitnodiging voor en een link waar u zich kunt opgeven.
Bedankt alvast voor het vrij houden van dit moment.
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Onderwijs iets voor jou? Kom langs op 14 november en verken de mogelijkheden
Misschien denk je er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat zijn de mogelijkheden?
Wij helpen je graag verder. Tijdens de informatieavond op woensdag 14 november 2018 maak je kennis met dit prachtige vak
en de mogelijkheden die er voor jou zijn.
Je bent van harte welkom op het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag.
De avond begint om 19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee) en is om 21.30 uur afgelopen.
Je kunt tot 22.30 uur napraten met directeuren, personeelsadviseurs en opleiders van de pabo’s.
Meer informatie vind je op www.klassewerkdenhaag.nl
Ben je van plan om te komen? Meld je dan aan via dit formulier.
Graag tot ziens! Klassewerk
Onderwijs
Leerlingenraad stelt zichzelf voor
De leerlingenraad heeft op 17 september haar eerste vergadering gehad. Het verslag heeft u kunnen lezen in de vorige
PetrusPost. In deze PetrusPost verwijzen wij u graag naar de website van de Leerlingenraad. Zij stellen zichzelf voor in een
mooie video.
https://www.petrusschool.nu/kinderen/leerlingenraad/
Kamp groep 8
Vorige week is groep 8 op kamp geweest, wij hebben een hele leuke week achter de rug. Ik wil u bedanken voor de leuke
kaarten voor de kinderen en de kampleiding. Op woensdag is een groot deel van het team geweest voor de Vossenjacht, ook
dat was dit jaar weer een groot succes.
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Schoolplan
De afgelopen weken is er een enquête uitgezet onder u over welke kwaliteiten wij als Petrusschool de komende jaren verder
kunnen uitbouwen. U heeft hier ook een top 3 van samen kunnen stellen als u heeft meegedaan. Deze worden gebundeld en
op maandag 29 oktober tijdens de studiedag gaan wij aan de slag met uw input, die van de MR en van het team om het
schoolplan vorm en inhoud te geven. Een schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de
kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Wij beschrijven wat wij de komende vier jaar in grote lijnen van plan zijn. Het is een
verplicht wettelijk document van de inspectie. Ons schoolplan komt voort uit het strategisch beleidsplan van de
Laurentiusstichting waar onze school onderdeel vanuit maakt. Klik hier om het strategisch beleidsplan te zien van de
Laurentius Stichting.
Personeel
Zwangerschapsverlof juf Saskia
Juf Saskia heeft vrijdag 28 september haar laatste werkdag gehad en is met verlof. Na de voorjaarsvakantie zal zij weer
terugkomen op de maandag en dinsdag in groep 1/2b.
Ziekenboeg: Juf Ria en juf Tineke zijn ziek.
Re-integratie juf Jolanda Stolk
Juf Jolanda is in groep 5a gestart met het opbouwen van haar werkuren voor de groep.
Zoals het er nu naar uitziet zal zij na de herfstvakantie weer starten in groep 6a.
Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.
Re-integratie juf Karin Mokveld
Ook juf Karin is gestart met re-integreren, zij werkt nu een aantal uur op maandag in groep 3a en op donderdag bij de kleuters
als onderwijsassistent.

In de bijlage van deze PetrusPost weer de folder van de Ontdekkers met weer tal van activiteiten voor uw
zoon/dochter.
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