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DATUM 

 

 
TIJD 

 
ACTIVITEIT 

17 december    
  
17.00-18.30 uur  

Kerstviering  
Leerlingen 12.00 uur vrij  
Kerstdiner  

18 december    Leerlingen 12.00 uur vrij  

21 dec. t/m 01 jan.    Kerstvakantie  

08 januari    Petruspost  

22 januari  Petruspost 

05 februari  Petruspost 

 

Trots en dankbaar! 
Ik maak vandaag de laatste PetrusPost. Zo waren er de afgelopen weken veel zaken die ik voor 
de laatste keer heb gedaan op de Petrusschool. Langzaam komt dan het besef bij mij dat de  
periode op onze school bijna voorbij is. Ik kijk terug op een mooie, intensieve, leerzame en uit-
dagende periode. Wat staat er een geweldig enthousiast team op onze school. Dit prachtige 
team gaat samen met u de toekomst van uw kinderen verder inkleuren. De afgelopen periode 
ontving ik mooie woorden van enkele ouders, van partners buiten de school en collega’s van 
de Laurentiusstichting. Komende week neem ik afscheid van uw zoon/dochter, van het team 
en ook van u. Helaas zal dit afscheid met u beperkt zijn door corona, spreek mij gerust nog aan 
komende week op het schoolplein, ik sta u graag te woord. Ik wil u enorm bedanken voor het 
vertrouwen in mij. Vrijdagochtend ga ik bij alle groepen langs om “dag” te zeggen en natuurlijk 
om iets lekkers te trakteren! Ik ben trots op wat wij met elkaar hebben bereikt en dankbaar 
voor de prachtige jaren op de Petrusschool. Ik wens u alle goeds voor de toekomst! 
 
Tijdelijke invulling directie 
De komende maanden zal Jantine van den Berg als interim-directeur bij ons aan de slag gaan. 
Zij start op maandag 4 januari 2020. Vandaag maakt zij kennis met de voorzitter van de MR en 
het team. In deze PetrusPost meer informatie over haar.  
 
Zoektocht nieuwe directeur! 
Wij hopen zo spoedig mogelijk een vaste directeur te vinden voor onze school.  Deel gerust 
onze vacature met uw netwerk: https://www.werkenbijlaurentius.nl/vacatures/172491-direc-
teur-petrusschool Alvast bedankt daarvoor!  
 
 
 
 

mailto:administratie@petrusschool.nu
https://app.socialschools.eu/
https://www.facebook.com/petrusschoolrijswijk/
http://www.petrusschool.nu/
https://www.werkenbijlaurentius.nl/vacatures/172491-directeur-petrusschool
https://www.werkenbijlaurentius.nl/vacatures/172491-directeur-petrusschool
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Kerstvakantie 
Ook wij als team hopen na de kerstvakantie weer uitgerust en gezond voor jullie klaar te staan.  
Mocht er gedurende de kerstvakantie iets aan de hand zijn in het kader van corona, dan kunt u 
dit via Social Schools laten weten aan de groepsleerkracht. Wilt u dit bericht dan sturen in het 
laatste weekend van de kerstvakantie? Zodat wij de laatste stand van zaken weten als wij 
maandag gaan beginnen? Alvast bedankt ! 
 

Sinterklaas 
Vorige week was het dan eindelijk zover, zou Sinterklaas de school 
wel bezoeken. Ik dacht van niet en daarom was ik verkleed, want de 
Sint was immers thuis aan het werk. Toch werd mij duidelijk gemaakt 
door meester Wilfred dat dit niet de bedoeling was. Uiteindelijk 
hoorden wij in de verte de helikopter aankomen. Sinterklaas kon al-
leen niet landen op het schoolplein, de cirkel met de H was te klein.  
Gelukkig was er achter de school wel voldoende ruimte om te lan-

den. Sinterklaas heeft de peuterspeelschool, groep 1 t/m 4 in de aula op bezoek gekregen. Aan 
het eind van het feest, zijn de pieten ook met cadeautjes op bezoek geweest in groep 5 t/m 8. 
Wij bedanken Sinterklaas en de Pieten voor de komst naar de Petrusschool. Daarnaast willen 
wij ook de OR enorm bedanken voor het laten slagen van dit prachtige feest.  
 
Kerst  
 De komende dagen besteden we aandacht aan het kerstverhaal in de klas. De kerstviering op 
donderdag 17 december zal dit jaar niet in de kerk zijn, maar op school. Vanwege de 
coronamaatregelen zal de viering helaas zonder ouders zijn. In de middag zijn de kinderen vrij 
vanwege het kerstdiner.   
Het kerstdiner gaat dit jaar anders dan voorgaande jaren. In samenwerking met de ouderraad 
zal het eten en drinken dit jaar vanwege corona verzorgd worden door cateraar Meneerdekok.  
 
Dit is het menu:  
Voorgerecht: kerstboompjes van watermeloen, stokbrood met kruidenboter, tomatensoep 
(bovenbouw), kaasblokjes met druiven (onderbouw).  
Hoofdgerecht: broodje knakworst, minigehaktballetjes, kerstboom pizza, snoeptomaatjes en 
komkommer. 
Nagerecht: mini muffin, slagroom soesjes en poffertjes met poedersuiker.  
We houden rekening met allergieën en halal zodat iedereen te eten heeft. We zijn blij dat we 
op deze manier toch een kerstdiner hebben in ons lustrumjaar!   
 
Het kerstdiner begint om 17:00 uur. Om 16:50 uur staan de leerkrachten klaar in de vakken op 
het schoolplein om de kinderen op te vangen. Het is belangrijk om op tijd aanwezig te zijn, 
zodat we met alle kinderen van de groep tegelijk naar binnen kunnen. Om 18:30 uur zullen alle 
kinderen teruggebracht worden naar het vak op het schoolplein. De kinderen van alle groepen 
mogen alleen naar huis als een ouder/verzorger het kind ophaalt. Zonder ouder/verzorger 
laten we de kinderen niet naar huis gaan.   
 
Op vrijdag 18 december begint om 12:00 uur de kerstvakantie. 
 
Bericht vanuit de gemeente: 
1. Praten over corona 
Alle berichtgevingen en onzekerheden rondom het Coronavirus kan een spannende tijd 
opleveren voor uw kinderen. Praat u er wel eens over met uw kinderen? Hebt u vragen 
hierover? Het 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 070 – 219 68 46. 
Heeft u vragen over opvoeding, juist in situaties zoals nu met het Coronavirus? Heeft u 
behoefte aan tips? De medewerkers van het OpvoedAdviespunt,Annemarie Wabeke en 
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Lonneke Kouwenhoven helpen u graag. Neem contact op met hen via cjg@rijswijk.nl of 
telefoonnummer 070 – 219 68 46. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
2. Samen meer thuis 
Waren er vóór het coronavirus al problemen thuis? De huidige situatie kan dan voor extra 
spanningen zorgen. Er is hulp! Kijk op de website van Veilig Thuis Haaglanden via 
veiligthuishaaglanden.nl/ voor meer informatie of bel naar 0800-2000. 
 
Kinderstralen per 1 januari 2021 
Gisteravond heb ik u een bericht gestuurd dat wij overstappen naar een andere organisatie die 
onze Tussen Schoolse Opvang (TSO) gaat organiseren. Fijn dat u zich al inschrijft om per 1 
januari 2021 ook gebruik te kunnen blijven maken van de TSO. Nog niet gedaan? Dit kan via 
deze link: https://mijn.kinderstralen.nl/lunchen-op-school/inschrijven/rkbs-petrusschool Wilt u 
dit uiterlijk donderdag 17 december doen, zodat wij weten met hoeveel medewerkers wij 
maandag moeten starten? Alvast bedankt ! 
 

 
 

 

 

Advent 
Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Met advent leven 
christenen namelijk toe naar het kerstfeest: het feest van Jezus' komst naar deze wereld als 
klein kind in een kribbe. 
Advent begint vier zondagen voor kerst. In veel kerken wordt elke week een adventskaars aan-
gestoken. Dat symboliseert dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst, het feest van het 
Licht. Op de laatste bladzijde van deze PetrusPost een mooi gedicht. 

 
 
Stagiaires  
Afgelopen maanden hebben de stagiaires van de PABO weer stage gelopen bij ons op school.  
Deze week zijn ze voor het laatst geweest. Mooi om te zien hoe enthousiast zij aan de slag zijn 
met hun toekomst! In februari start een nieuwe groep stagiaires bij ons op school. 

 

Covid-19 
De afgelopen week zijn er diverse leerkrachten getest op corona. 
Dit zorgde soms voor lesuitval op school, groep 7/8 heeft thuisonderwijs gekregen van juf Iris.  
Juf Ingrid is wel positief getest op corona, maar zij is niet met kinderen in aanraking geweest. 

https://mijn.kinderstralen.nl/lunchen-op-school/inschrijven/rkbs-petrusschool
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Wij hopen dat zij snel weer opknapt en haar werk weer kan hervatten op onze school. 
 
Lief en leed 
Juf Els komt ook steeds vaker weer op school.  
Juf Kim moet nog rustig aan doen, wij hopen dat zij snel weer opknapt. 
Maandag 11 januari komt Jeanette weer terug van haar verlof in groep 6a. 
 

    
         Het team van de Petrusschool wenst u: 
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Even voorstellen 

Beste ouder(s), verzorger(s) en lieve kinderen van basisschool de Petrusschool, 

Graag stel ik mij aan u voor: Mijn naam is Jantine van den Berg en ik vind het erg leuk dat ik met ingang 

van 1 januari 2021 in de rol van interim-directeur bij jullie op school mag komen werken.  

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende type onderwijs, zoals het Speciaal 

Basis Onderwijs (SBO), het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), het orthopedagogisch didactisch 

centrum (OPDC) en bij verschillende samenwerkingsverbanden voor het primaire onderwijs (PO). De 

rollen die ik hier heb uitgevoerd vallen met name onder de zorg en het management van de school. 

Zo ben ik vaak als intern begeleider, gedragswetenschapper, locatieleider en als teamleider aan de 

slag geweest.  

Ik vind het erg leuk dat ik, samen met het team, verder mag werken aan de plannen van de 

Petrusschool. Daarnaast vind ik het ontzettend belangrijk dat er gewerkt kan worden in een prettige 

en veilige sfeer voor zowel de leerlingen als het team. Gezien worden, betrokkenheid, plezier en 

samenwerken is dan ook waar ik voor sta.  

Dan nog iets persoonlijks over mij: Ik woon momenteel in Amsterdam samen met mijn vriend Ruben. 

Oorspronkelijk kom ik uit Drenthe van de boerderij, maar het platteland heb ik ingeruild voor de stad. 

In mijn vrije tijd sport ik graag en vind ik het leuk om te koken. Ik daag mijzelf dan ook uit om wekelijks 

één of twee nieuwe gerechten op tafel te zetten. Verder kom ik tot rust door het lezen van een boek.  

Zoals ik al aangaf vind ik betrokkenheid en zichtbaarheid erg belangrijk en ik hoop dat u dat als 

ouder/verzorger snel zult merken. In het kader van corona kan ik u helaas niet verwelkomen in de 

school om kennis te maken, maar ik zal er voor zorgen dat ik de eerste weken zichtbaar ben in de 

ochtend op het plein. Daarnaast is het mogelijk om een afspraak met mij in te plannen. U kunt mij het 

beste bereiken via petrus@laurentiusstichting.nl.  

Ik kijk er naar uit om de school, de leerlingen,  u als ouder en het team te leren kennen en samen 

verder te bouwen aan deze fijne school!  

Met hartelijke groet,  

 

Jantine van den Berg  
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