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Sinterklaas was al vroeg aanwezig!

AGENDA
06-12 + 09-12
Studiedagen, leerlingen vrij
13-12
15.30 uur
Inloop Petrus verbeterteam
19-12
Kerstviering, leerlingen 12.00 uur vrij
Kerstdiner 17.00-18.30 uur
Petruspost
Afgelopen nacht heeft Sinterklaas al geslapen op het schoolplein, maar
dat wisten wij allemaal niet. Totdat meester Wilfred hem had gebeld en
de deur van de camper ging open! Fijn dat hij ook dit jaar onze school
met al zijn Pieten heeft bezocht. De kinderen hebben er weer van
genoten. Ik wil de ouderraad enorm bedanken voor de organisatie!
Het team van de Petrusschool wenst u een fijne Sinterklaasavond toe.
Morgen en maandag is de school gesloten in verband met studiedagen.
Op dinsdag 10 december zien wij graag alle kinderen weer op school!
Ouders
Kerstviering in de kerk en kerstdiner
Op donderdag 19 december vieren we weer Kerst. In de ochtend zullen
we met alle groepen naar de kerk gaan. De viering begint om 10:30 en
zal rond 11:30 afgelopen zijn. Ouders/verzorgers/opa’s/oma’s zijn
welkom bij de viering in de kerk. We zoeken hulpouders om bij
oversteekpunten te staan zodat we veilig met de kinderen van en naar
de kerk kunnen lopen. U kunt op de lijst op de deur bij de klas

Vrijdag 20-12 t/m
03-01
Kerstvakantie
06 t/m 08-01
Let Op Luis
08-01
8.20-8.45 uur
Inloopochtend ouders leerlingen
14-01
15.30 uur
Inloop Petrus Verbeterteam
17-01
Petruspost

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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aangeven of u kunt helpen. Hulpouders verzamelen om 10:00 in de hal voor het lokaal van groep 4a. Juf Marlies en meester
Edward delen gele hesjes uit en zorgen voor een goede verdeling op de looproute. In de middag zijn de kinderen vrij. Om
17:00 start het kerstdiner op school en om 18:30 is het afgelopen. U kunt op de deur van de klas aangeven wat uw kind
meeneemt naar het kerstdiner. De leerkracht weet of er allergieën zijn en zal daarom de suggesties op de lijst hierop
aanpassen. Op deze manier heeft ieder kind een aantal gerechtjes wat hij/zij kan
eten.
Petrus verbeterteam
Begin van het schooljaar zijn enthousiast ouders en leerkrachten gestart met het Petrus verbeterteam. Inmiddels hebben wij
verschillende ouders te woord gestaan en de feedback doorgegeven aan de juiste personen. Hieronder een korte toelichting
van de punten.

1. We kregen een vraag over de afspraken bij het douchen na de gym. Dit hebben wij in de teamvergadering besproken
en de afspraak is als volgt:
Douchen op de Petrusschool is verplicht. Met een medische verklaring kan het voorkomen dat een leerlingen niet
hoeft te douchen. Zijn er andere vragen over douchen kun je dit met de groepsleerkracht samen afstemmen.
2. Het idee om ook met kinderen met een allergie rekening te houden tijdens vieringen met eten. Dit is opgenomen met
de eventmanagers. Zij vermelden in ieder draaiboek dat er ook rekening gehouden moet worden met de allergieën
van leerlingen. Zo komen er bij festiviteiten allergie vrijen producten of wordt dit op intekenlijsten toegevoegd.
3. We kregen de vraag of er voldoende speelgoed was bij de TSO.
Dit hebben wij besproken met de TSO. Zij gaven aan dat er een hoop speelgoed kapot is gegaan en er spullen in de
opslag liggen als gevolg van het huisvesten van De Steenvoorde school. Wij hebben het advies gegeven om samen met
juf Annelies speelgoed aan te schaffen, omdat dit duurzaam is.
Heeft u nog vragen, tips of tops zien wij u graag vrijdag 13 december om 15:15.
Vanuit het naschoolse activiteitenaanbod:
Sinds 2018 vinden er sport, natuur en onlangs ook muziek activiteiten plaats op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag na
schooltijd. Kijkend naar volgend jaar, zijn we benieuwd naar uw mening. Graag stellen we u hierover een aantal vragen. Dit
neemt een paar minuten van uw tijd in beslag. U doet ons een groot plezier deze vragen te beantwoorden.
http://bit.ly/enqueteoudersportennatuur
Alvast dank voor uw reactie, namens:
De Petrusschool, Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid, Up Kinderopvang & Haaglanden Beweegt
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Vanuit de leerlingenraad
Hier is het verslag van de vergadering van de leerlingenraad van 25 november 2019.
In de leerlingenraad hebben we de volgende dingen besproken:
Benjamin had het idee om een sponsorloop te organiseren voor de school om dingen zoals speeltoestellen te kunnen kopen
D’Margen had het over recyclen op school om te kijken of we meer kunnen recyclen.
Ilias wil kijken of we een ondergrond van gras in de kooi kunnen krijgen.
Joris wil graag meer buiten spelen.
en Vera wil meer natuurlessen die ook echt buiten worden gegeven.
Het is heel leuk om in de leerlingenraad te zitten. Want je
kan mensen helpen. En je leert nog wat van elkaar.
Groetjes Vera Kleijer
Nederlands spreken met elkaar
Op onze school spreken ouders Nederlands met elkaar. Hierdoor zorgen wij voor openheid naar andere ouders die een andere
taal wellicht niet kunnen verstaan. Fijn als u hier rekening mee wilt houden.
Kind ziek na het weekend?
Is uw zoon/dochter voor het weekend ziek geweest en de week erna ook nog ziek, wilt u hem/haar dan maandag opnieuw
melden via Social Schools? Alvast bedankt !
Staking 30 en 31 januari
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er een staking aangekondigd door de vakbonden. Wij zullen na de kerstvakantie, als
er meer informatie over de staking bekend is dit meteen aan u doorgeven. Wilt u alvast rekening houden dat de kinderen zeer
waarschijnlijk deze dag niet op school kunnen komen en dat u opvang zult moeten regelen. Alvast bedankt voor de
medewerking.
Folder de ontdekkers
U heeft de folder misschien al gezien, mocht u hem gemist hebben, in de bijlage bij deze PetrusPost is de digitale versie
toegevoegd vol met leuke activiteiten voor de kinderen.
Op de hoogte blijven van alle naschoolse activiteiten in de wijk?
Zie de poster waarop staat hoe u op de hoogte kunt blijven, in de bijlage.

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.
Pagina 3 van 4
Petrusschool ● Johan Brouwerstraat 2 ● 2286 RL ● Rijswijk ● 070-3930960

Mail ons

Website

Laatste Nieuws

Social Schools

Datum: donderdag 5 december 2019
Onderwijs
Advent, uitleg
In de Katholieke kerk komt een adventskrans te hangen. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent wordt er
een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der wereld'. Hoe meer kaarsen van de adventskrans
branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is.
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