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Regel van de week:  Iedereen is uniek! 

Op de Petrusschool zijn wij op zoek naar talenten, en die heeft iedereen! Deze weken de tijd om hier extra bij stil 

te staan. Kan jij iedereen uit je klas een compliment geven? 

 

 

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

Datum: vrijdag 19 oktober 2018 

Herfstvakantie 
Komende week is het herfstvakantie. Na de herfstvakantie hebben wij 
twee studiedagen gepland op de maandag en dinsdag. Wij werken dan 
aan het schoolplan voor de komende vier jaar. Op basis van uw input 
en de input van het team gaan wij aan de slag met het maken van het 
schoolplan voor de komende vier jaar. Zodra hier meer concreet over 
bekend is gaan wij dit bespreken met de MR. Zij gaan uiteindelijk 
instemmen met het schoolplan. De koers van de Petrusschool voor de 
komende vier jaar. Op 5 november om 8:30 uur wil ik u graag 
uitnodigen om in gesprek te gaan met de onderzoekers die 
ouderbetrokkenheid op de Petrusschool in kaart brengen. Waar staan 
wij nu? Waar willen wij naar toe? Deze vragen kunt u alleen voor ons 
beantwoorden. Alvast bedankt voor uw komst. U kunt hier klikken om 
u op te geven. Ik wens u namens het team alvast een hele fijne 
herfstvakantie ! 

 
Ouders 
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.  
 
Jas kwijt 
In groep 7/8 is een jongen een blauwe Vingino jas, met fluoriserend 
gele accenten kwijt. Heeft u deze jas toevallig gezien, zou u deze dan bij 
juf Iris kunnen inleveren? Alvast bedankt voor de moeite. 
 
Bedankt! 
U heeft afgelopen weken heeft u massaal uw kosteloos materiaal 
ingeleverd zodat de kinderen na de herfstvakantie kunnen gaan 
knutselen na schooltijd. Ik wil u daar hartelijk voor bedanken, wij 
hebben inmiddels genoeg. 

AGENDA 

22 t/m 26-10  

Herfstvakantie 

29 + 30-10  

Studiedagen, leerlingen vrij 

31-10  

Let Op Luis 

05-11  

8:30 uur Oudergesprek over 

ouderbetrokkenheid op de Petrusschool 

Schilpsportdag groep 7/8 

09-11  

Petruspost + Sint Maarten 

20-11  

Creamiddag Sint 

22-11  

Inloopmiddag ouders leerlingen  15.30-

16.30 

Workshop Pesten voor ouders 19.00 uur 

23-11  

Petruspost 

05-12 8.20-13.00 uur!! 

Sinterklaasfeest 
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Schilpsportdag  
Maandagmiddag 5 november doen de groepen 7 en 8 mee aan de Schilpsportdag. Deze begint om 12.15 uur. Wij vertrekken 
gezamenlijk vanaf school. Dit betekent dat de leerlingen op school lunchen en deze dag dus een lunchpakketje mee moeten 
nemen naar school. 
Rond 14.45 uur zijn de laatste wedstrijden afgelopen. De leerlingen mogen nadat zij zich hebben afgemeld bij de 
groepsleerkracht zelf naar huis als dit is aangegeven via het strookje op de brief die de leerlingen mee hebben gekregen. Wij 
zijn nog opzoek naar hulpouders om de sportdag mogelijk te maken. Dus vindt u het leuk om een team te begeleiden dan kunt 
u dit melden bij Juf Iris of Meester Wilfred. 
 
Sinterklaas 5 december tot 13:00 uur naar school 
Op 5 december is het sinterklaasfeest. Aangezien het op woensdag is, gaan wij die dag door tot 13:00 uur. 
 
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? 
 
Open Huis 
Bedankt voor uw bezoek gisteren tijdens het Open Huis.  
Wij sloten daarmee de projectweken af rondom het thema vriendschap.  
Het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar. 
 
DigiDuif app gaat veranderen 
Op school hangen al verschillende posters met de aankondiging. Op maandag 12 november gaan wij overstappen op deze 
nieuwe app. Via deze link kun je meer informatie lezen en zien (video) over de nieuwe app: 
https://www.socialschools.nl/veranderingen-digiduif#veranderingen-ouders Zie ook de poster op de laatste bladzijde van deze 
PetrusPost. 
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Ooievaarspas 
De gemeente Rijswijk  doet mee met de Ooievaarspas voor inwoners met een laag inkomen die sporten of meedoen aan 

culturele activiteiten. Rijswijk heeft naast de Ooievaarspas andere regelingen om mensen met een laag inkomen te 

ondersteunen. Een overzicht van deze regelingen staat op www.rijswijk.nl/inwoners/werken/minima Dit pakket van 

minimaregelingen in Rijswijk verschilt van de minimaregelingen die Den Haag onder de Ooievaarspas uitvoert.   

Gevonden voorwerpen GYM 
Er blijven bij de gym vaak nog wat spullen liggen zoals handdoeken/broekjes en shirtjes. 
In de gang bij de gymzaal staat nu een kast waar de spullen per week in een la bewaard worden. 
Na week 4 worden de spullen uit la 4 gedoneerd aan het goede doel, om grote ophopingen te voorkomen. 
Tip: Voorzie de kleding van uw kind met zijn of haar naam. 
 
Onderwijs 

 
Wethouder Van de Laar spreekt met leerlingenraad Petrusschool 
Op maandag 8 oktober heeft de wethouder van onderwijs van de gemeente Rijswijk de 
Armand van de Laar de Petrusschool bezocht. Dit bezoek was een kennismaking met de 
school en de leerlingenraad. Tijdens het bezoek heeft de leerlingenraad de school laten zien. 
Daarnaast heeft de wethouder vragen gesteld aan de leerlingen over hoe het onderwijs op 
de Petrusschool is. 
 
 

Leerlingen willen graag nieuwe voetbalkooi 
Na deze rondleiding zijn zij samen op de foto gegaan en daarna startte de vergadering van de leerlingenraad. De leerlingen van 
de leerlingenraad hebben zelf punten ingebracht, zo ging het onder andere over het schoolplein. Wethouder van de Laar was 
enkele weken geleden nog bij de Petrusschool om het Groen- Blauwe schoolplein te openen. Maar ook de andere 
schoolpleinen rondom de school verdienen aandacht. Zo is de voetbalkooi sterk verouderd en zou een nieuwe ondergrond 
gewenst zijn. “Zodat de keeper ook kan duiken naar de bal, dat kan nu niet.” zegt één van de leden van de leerlingenraad. 
 
Werk leerlingenraad erg belangrijk 
Bij zijn vertrek gaf de wethouder aan dat hij dit soort overleg erg zinvol vindt. “Ik heb zelf in het verleden ook in de 
leerlingenraad gezeten. Ik vond dit altijd erg leuk en belangrijk”, vertelde hij de kinderen. Meer informatie over onze 
leerlingenraad, de leerlingen, waarom zitten zij in de leerlingenraad en nog veel meer staat op: 
https://www.petrusschool.nu/kinderen/leerlingenraad/  
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Personeel 
Meester Henk gaat met pensioen! 
Met ingang van 1 november gaat meester Henk met pensioen. Wij zullen op 29 oktober als team ’s avonds afscheid nemen 
van de imposante lange en mooie loopbaan van Henk op de Petrusschool. Wij willen meester Henk enorm bedanken voor zijn 
enorme inzet en betrokkenheid voor de Petrusschool. Wij wensen hem nog vele gezonde jaren toe! 
 
Zwangerschapsverlof juf Saskia 
Juf Saskia geniet van haar verlof op dit moment. 
 
Ziekenboeg: Juf Ria en juf Tineke zijn ziek. 
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. 
 
Vertrek juf Pieternel 
Wij bedanken juf Pieternel voor haar inzet de afgelopen weken op de Petrusschool.  
 
Juf Jolanda Stolk  
Na de vakantie gaat zij weer aan de slag als juf van groep 6a. Wij wensen haar veel succes bij het oppakken van haar eigen 
groep. Juf Roos zal de eerste twee weken nog een paar dagen ondersteunen in groep 6. 
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