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Gezond 2020!
Ik wens u namens het team al het goeds voor 2020. In 2020 besteden
wij aandacht aan een rookvrije zone rondom de school, zodat wij
stappen maken naar een rookvrije generatie. Fijn als u daaraan mee
wilt helpen. In deze PetrusPost aandacht voor de nieuwe manier van
verlof aanvragen, ziek/afmelden van uw zoon/dochter. Wij leggen uit
waarom wij staken op 30 en 31 januari en krijgen vanuit verschillende
organisaties alternatieve programma’s aangeboden. Ik beschrijf hoe wij
preventief werken met de pestbus. Daarnaast een bericht van de
kleuterjuffen over het brengen van uw zoon/dochter in de groep. Juf
Annelies, onze vakkracht bewegingsonderwijs, heeft alle afspraken
even onder elkaar gezet in deze PetrusPost. In deze PetrusPost
besteden wij ook aandacht aan de stichting Jarige Job. Op de laatste
bladzijde een leuke activiteit voor de hele familie. Ik wens u veel
leesplezier!
Ouders
Verlofaanvragen via Social Schools per 1 november 2019
Sinds vrijdag 1 november 2019 jl., kunt u verlofaanvragen uitsluitend
doen via Social Schools.
Uitleg:
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360020655812-Eenverlofaanvraag-doen-voor-je-kind-erenWilt u weten wanneer u verlof kunt aanvragen?
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-enantwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-opvakantie-nemen
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd bij mij langskomen.
Ziek/afmelden leerling
Ziek/afmelden van uw kind(eren)verloopt sinds dit schooljaar via Social
Schools. Komt u er niet helemaal uit, loop gerust even bij mij langs dan
help ik u graag.

AGENDA
30 + 31-01
Onderwijsstaking, Petrusschool dicht
13-02
8.20 uur
Inloop Petrus verbeterteam
14-02
Petruspost
19-02
Carnaval
20-02
Studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 21 t/m 28-02
Voorjaarsvakantie
02-03
Let Op Luis
03-02
Rapport 1 mee

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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Dit terrein is rookvrij!
Vanaf 1 januari werken wij aan een rookvrije generatie. U kunt ons helpen door rondom de school niet te roken
en daarmee het goede voorbeeld te geven voor uw kinderen. Bedankt voor uw begrip!
Staking
Zoals vorige week vrijdag is aangegeven zullen wij op 30 en 31 januari staken. De school is dan gesloten en u
dient zelf te zorgen voor opvang van uw kinderen gedurende die dagen. Klanten van Up Kinderopvang kunnen gebruik maken
van extra opvang, de kosten hiervan zijn voor de ouders. Op de laatste bladzijde van deze PetrusPost geven wij aan waarom
wij staken, deze poster zie je ook op verschillende plekken hangen in de school.
Op tijd naar school
Om 8:20 en om 13:05 uur gaat de deur open, eerste bel. Tien minuten later om 8:30 en 13:15 uur willen
wij graag beginnen met de les. Fijn als de kinderen uiterlijk bij de tweede bel in de klas zijn. Als uw
zoon/dochter nog niet in de klas is als de tweede bel gaat is uw kind te laat. Wij hopen dat u hier op wilt
letten, dan kunnen wij op tijd beginnen met de lessen. Alvast bedankt!
Kleuters inloop
Kort willen wij, vanwege enige onduidelijkheid, de afspraken van de inloop bij de kleuters nog even kort toelichten.
In de ochtend willen wij alle aandacht geven aan het kind en is er na schooltijd tijd voor uitgebreide gesprekken met ouders.
Tijdens de inloop kunnen er uiteraard korte mededelingen met de leerkracht worden besproken, maar de leerkracht zal
inschatten hoeveel tijd daar voor is.
Als de bel om half 9 is gegaan en het liedje is afgelopen, blijft u als ouder op de gang. Uw kind zal dan zelf zijn 10uurtje in de
kar leggen en de leerkracht een hand geven.
Hopelijk hebben wij hiermee alle onduidelijkheid weggenomen.
Groet, de kleuterjuffen
Parkeren in de parkeervakken
De veiligheid van uw kinderen komt in gevaar als u de auto niet in de parkeervakken zet. Door dubbel te parkeren of op de
stoep (Johan Brouwerstraat) ontstaat er een onveilige situatie voor uw kinderen. De politie is momenteel aan het handhaven
op de regels die hiervoor gelden. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat dit niet lang nodig is en ons parkeergedrag
aanpassen zodat alle kinderen veilig naar school kunnen komen.
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Onderwijs
Pestbus
Wij hebben enige tijd geleden posters gemaakt om de pestbus onder de aandacht te brengen. In de pestbus kunnen kinderen
een briefje doen. De leerlingenraad (leerlingen groep 7 en 8) legen deze pestbus en gaan in gesprek met de betrokken
kinderen op de briefjes. Ze proberen samen te zoeken naar een oplossing. Lukt dit niet dan helpt onze gedragsspecialist juf
Marlies om een oplossing te vinden. Zo werken wij preventief en voorkomen wij pesten op onze school.
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Gym:
Op maandag en/of woensdag en/of donderdag hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 gym in de grote gymzaal.
Indien uw kind als eerste gymles heeft, mag u uw kind direct naar de gymzaal brengen. Let op de les start 08.30 uur dus
de kinderen moeten dan omgekleed zijn. Rooster 2019-2020:
Tijd:
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
08:30 – 09:10 uur
3-4
3
8
09:10 – 09:50 uur
4
1–2A
7-8
09:50 – 10:30 uur
5
1–2C
7
10:40 – 11:20 uur
5- 6
1–2B
6
11:20 – 12:00 uur
6
3-4
5-6
13:15 – 13:55 uur
8
5
13:55 – 14:35 uur
7
4
14:35 – 15:15 uur
7-8
3
Het is van belang dat de leerlingen op de dag dat ze gymmen hun gymkleding meenemen. Onder gymkleding wordt verstaan:
Korte broek
Shirt met korte mouwen
Haarelastiekje
Handdoek
Goede zaalschoenen.
De laatste weken waren er veel kinderen zonder schoenen. Het is belangrijk dat uw kind gymschoenen heeft
i.v.m. hygiëne en veiligheid .
Tijdens de gym mogen er geen sieraden gedragen worden. Laat deze dan ook zoveel mogelijk thuis. De school of de
(gym)leerkracht zijn niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de persoonlijke eigendommen van de
leerlingen.
Niet mee kunnen gymmen als gevolg van blessure/ziekte:
Het kan zo zijn dat een leerling door een blessure/ziekte een keer niet of niet alles mee kan doen met de gym. Graag zou de
gymleerkracht hier aan de hand van een briefje van ouders/verzorgers over ingelicht worden. Ook is het handig om de
groepsleerkracht hiervan op de hoogte te brengen i.vm. buiten spelen.
Douche:
Op onze school is het de afspraak om te douche i.v.m. de sociale hygiëne. Mag u zoon of dochter langere tijd niet douche na
de gym ontvangt de groepsleerkracht graag een briefje van de huisarts.
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Trias workshopdagen tijdens tweedaagse onderwijsstaking do 30 en vr 31 januari 2020
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari staken de leraren in het onderwijs. Op deze dagen organiseert Trias voor jongens en
meisjes van 6 tot en met 13 jaar een workshopdag musical en een workshopdag moviemakers. Een gevuld programma vanaf
08:30 tot 15:45 uur waarbij de kinderen samen in een musical spelen of zelf een film maken. Aan het einde van de dag treed je
op voor je eigen publiek of kijk je op een groot scherm naar je eigen film! De kosten zijn €40,- Op vertoon van je Ooievaarspas
kun je gratis deelnemen.
Datum: donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020
Tijd: 08:30 – 15:45 uur.
Locatie: Trias Rijswijk, Cor Ruysstraat 2, 2284 XL.
Kosten:€40,-// gratis op vertoon van je Ooievaarspas.
Neem je eigen lunchpakket mee. Trias zorgt voor drinken en een snack.
Aanmelden via website: https://stichting-trias.nl/cursus/workshopdag-stakingen-onderwijs
070 396 9266 / Email:trias@stichting-trias.nl
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Aanbod van Don Bosco:

Don Bosco biedt donderdag 30 januari van 08:30 tot 15:00uur Dolle Donderdag! De kinderen kunnen die dag meedoen aan
allerlei workshops (sport, creatief, bakken, dans) en spellen in het bos en op het veld. Voor de minder energieke momenten
richten we een gezellige chillhoek in. Deze dag kost €15 en is exclusief lunch. Wel verzorgen we gezonde en lekkere
tussendoortjes.
Wilt u uw kind hiervoor aanmelden? Stuur dan een mail met naam, klas en telefoonnummer naar dit emailadres:
ikdoemee@donboscorijswijk.nl U ontvangt dan van mij de gegevens om te betalen.
We verwachten dat de aanmeldingen snel zullen gaan, dus wacht niet te lang. We werken met een maximum aantal kinderen.
NB: op vrijdag bieden wij geen programma.
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Heeft u een cadeau over voor een ander kind?
Doneer een cadeau
Duizenden kinderen krijgen nooit een cadeau. Zelfs niet als ze jarig zijn. Daarom nemen we na de feestdagen alle
cadeaus die jij over hebt voor een ander kind, gratis mee. En we bezorgen deze cadeaus met Stichting Jarige Job bij
kinderen die het minder breed hebben. Help jij mee?
Deze mooie actie van PostNL en Stichting Jarige Job bevelen wij als team van harte bij jullie aan!
Via onderstaande link kunt u alles lezen over deze actie!
https://www.postnl.nl/campagnes/mooi-gebaar/
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