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Regel van de week:  Ik loop stil naar buiten en naar binnen. 

Om ongelukken te vermijden en allemaal veilig van en naar de klas te komen, lopen we rustig door de gangen. 

Vaak zijn andere klassen aan het werk. Stilte is gewenst. 

 

 

 Petrusschool ● Johan Brouwerstraat 2 ● 2286 RL ● Rijswijk ●  070-3930960

Datum: donderdag 5 maart 2020 

In gesprek  
Deze week en volgende week staan in het teken van in gesprek over de 
vorderingen van uw zoon/dochter op onze school. In deze PetrusPost 
aandacht voor de nieuwe website van onze stichting specifiek gericht 
op het werven van nieuwe leerkrachten. In de bijlage vindt u het 
naschoolse aanbod en wij zoeken nieuwe vrijwilligers voor schrijfdans 
in groep 2. Deze week is juf Merel gestart in groep 3. Wij wensen haar 
veel succes! 
 
Ouders 
Daarom werken wij op de Laurentius scholen! 
Ons bestuur, de Laurentius Stichting, doet flink zijn best om nieuwe 
collega’s te werven voor alle scholen. Bijvoorbeeld door te vertellen 
waarom werken bij de Laurentius Stichting zo aantrekkelijk is. Met trots 
presenteren wij de nieuwe website ‘werken bij de Laurentius Stichting’! 
Kijk op https://www.werkenbijlaurentius.nl/ Deze website is meer dan 
een overzicht van de vacatures op de Laurentius scholen, waaronder de 
onze. De stichting vertelt hier wie wij zijn, waarom wij elke dag werken 
aan goed onderwijs en hoe wij dat doen. Leuk is dat er heel veel 
Laurentius collega’s in beeld komen en vertellen waarom zij bij de 
Laurentius scholen werken en leren. Die échte verhalen en leuke foto’s 
en films zijn op deze website gebundeld. Wij stellen het erg op prijs als 
u op uw eigen social mediakanalen wilt doorverwijzen 
naar https://www.werkenbijlaurentius.nl/ Op deze manier maken wij 
samen nog meer mensen enthousiast voor het onderwijs en de 
Laurentius scholen! Bent u toevallig zelf geïnteresseerd om in het 
basisonderwijs te gaan werken, maar heeft u nog niet de juiste 
opleiding of werkervaring? De Laurentius Stichting biedt allerlei 
mogelijkheden voor een opleiding en goede begeleiding voor de klas. 
Lees meer op https://www.werkenbijlaurentius.nl/jij-en-jouw-
loopbaan/1656-zij-instromers 
 
 
 

AGENDA 

10-03  

Oudergesprekken rapport 1 
 

12-03  

Aandacht voor Techniek  
 

13-03 8.20-8.45 uur 

Inloopochtend ouders leerlingen 
 

17-03 8.20-8.40 uur 

Inloop Petrus Verbeterteam 
 

20-03  

Petruspost 
 

25-03 18.00 – 18.20 uur 

inloop 

Bingo 
 

27-03  

Aandacht crea Pasen 
 

03-04  

Petruspost + Open Doek 
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Schoolvakanties 2020-2021  
Sommige ouders hebben gevraagd om het vakantierooster voor komend schooljaar. De studiedagen worden later in het jaar 
bekend gemaakt. Zie onderstaande link: 
https://www.petrusschool.nu/ouders/vakantierooster/ 
 
Naschoolse activiteiten  
De komende weken starten weer de naschoolse activiteiten. In de bijlage vind je alle naschoolse activiteiten, daarnaast heb ik 
de flyer van TRIAS op de laatste bladzijde van deze PetrusPost gezet. Ze organiseren op onze school de TRIAS parade, je gaat 
aan de slag met music production. (8-12 jaar) 
 
Coronavirus 
Wij houden net zoals u het nieuws rondom het Coronavirus goed in de gaten. Wij krijgen onze informatie via onderstaande 
links, deze deel ik graag met u: 
 

1. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-
antwoorden  

2. Het ministerie van OCW: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-
overcoronavirus-en-onderwijs   

3. De GGD. GGD Haaglanden: https://www.ggdhaaglanden.nl/artikel/coronavirus.htm   
4. Landelijk informatienummer van de overheid: Tel. 0800-1351  
5. Actuele informatie m.b.t. reisadviezen: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws/2020/02/27/reisadviezen-voorlanden-of-gebieden-waar-het-
coronavirus-is-gevonden  

6. De PO Raad: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/updates-voor-scholen-en-schoolbesturenover-het-
coronavirus-covid-19   

7. De AVS: https://www.avs.nl/artikelen/informatie-voor-scholen-in-verband-met-coronavirus  
 
Personeel 
Juf Merel  
Vanaf maandag werkt juf Merel in groep 3a. Juf Merel werkt op maandag en dinsdag. Juf Jolanda werkt op woensdag, 
donderdag en vrijdag. Wij wensen juf Merel veel plezier op onze school! 
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Onderwijs 
Schrijfdans 

Momenteel worden de lessen ‘schrijfdans’ 

(voorbereidend schrijven) bij de kinderen van 

groep 2 in onze kleutergroepen verzorgd door 3 

enthousiaste ouders uit onze school. 

Graag zouden wij dit groepje aanvullen met nog 2 

extra ouders om mee te helpen. 

Lijkt dit je leuk en ben je af en toe vrij op 

woensdagochtend? Meld je dan aan bij 1 van de 

kleuterjuffen! 

Dankjewel! 
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