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Woensdag 12 september
Vrijdag 14 september
Maandag 17 september
Dinsdag 18 september

Agenda
Staking, leerlingen vrij
Start koffieochtenden voor en door ouders 09:00 tot 10:00 in de teamkamer
Studiedag, leerlingen vrij
Prinsjesdag, leerlingen vrij

Nieuwe schooljaar

Inloop directeur

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! De
leerlingen en leerkrachten zijn alweer in volle gang
aan het werk en wij zijn blij dat voor elke klas een
leerkracht staat. We gaan er een mooi schooljaar van
maken!

Wellicht bekend bij de meeste ouders, maar toch
even de vermelding dat de directeur op de volgende
dagen een inloopspreek(half)uur heeft; dinsdag,
woensdag en vrijdag van 08:30 tot 09:00. U kunt dan
zonder afspraak even binnenlopen als u vragen of
opmerkingen heeft over de school.

Luizenzakken € 1,50

Staking woensdag 12 september
Zoals aangekondigd in een eerder verstuurde mail
gaan (bijna) alle basisscholen in de provincie ZuidHolland en Zeeland dicht op woensdag 12 september.
We begrijpen dat dit ook vragen bij u oproept en of
de kinderen niet teveel lessen missen. We zitten dit
schooljaar in totaal op 948 lesgevende uren, vanuit de
overheid moeten we voor 940 uur aan lesgevende
uren aan onderwijs besteden. Dit betekent dat we
nog een marge hebben boven de wettelijke norm. De
staking is noodzakelijk omdat het leerkrachtentekort
echt een probleem gaat worden en ook uw kind kan
hier de gevolgen van gaan ondervinden doordat we
klassen kunnen krijgen van boven de 30 leerlingen;
leerlingen moeten verdelen of klassen naar huis
moeten sturen. Dit willen we natuurlijk niet en hopen
dan ook op uw steun en begrip voor deze actie.
Mocht u nog vragen hebben dan kan de leerkracht of
directeur hier u nog uitleg over geven.

Digitale schoolkrant
Een aantal enthousiaste leerlingen
hebben een eigen website gebouwd
voor de PD Schoolkrant. Deze is te
bereiken via:
https://pdnieuwskrant.jouwweb.nl/.
Op de website vindt u recepten,
knutselwerkjes, slijm maken, filmpjes, nieuws en het
wordt regelmatig vernieuwd.

Heeft u dit schooljaar ook al de luizenzak van uw kind
gecontroleerd? De luizenzakken zijn door de
school aangeschaft om de leerlingen beter
tegen de luizen te beschermen en een
rustigere schoolomgeving te creëren. De
wandelgangen in de school zien er
netter uit met de jassen in de zakken
dan wanneer deze los hangen op
de kapstok.
Helaas gaan ook luizenzakken
kapot... Bij het stoppen van de
jas in de luizenzak moet deze
op de grond staan, anders heb je een
grotere kans van doorscheuren. Zou u uw kind
hier ook op kunnen wijzen en helpen bij het
zorgvuldig omgaan met de luizenzak? Mocht het zo
zijn dat een luizenzak kapot gaat dan kunt u bij juf
Joke een nieuwe aanschaffen voor € 1,50.

Klasbord
Helaas zullen we voor de kerstvakantie als school
moeten stoppen met de app Klasbord aangezien deze
app geen geldige privacyverklaring aan de stichting
kan overhandigen. Maar niet getreurd, we zullen
vanaf januari 2019 verder gaan met een geldige
ouderapp via ‘Social Schools’. Ook zal al het emailverkeer via deze app worden verzonden. We
houden u op de hoogte als de app gelanceerd wordt
voor de Petrus Donders.

Rectificatie schoolkalender
In de schoolkalender stond vermeld dat de
zwemlessen voor de groepen 5 en 6 op dinsdag plaats
vinden. Dit moet echter vrijdagochtend zijn. Dank aan
de oplettende ouders die dit hebben ontdekt. Samen
maken we de school .

Start koffie-ochtenden voor en door ouders
Op vrijdag 14
september starten
weer de
‘koffieochtenden
voor en door
ouders’ op school.
Vanaf deze dag zal
elke vrijdag van
09:00 tot 10:00 de teamkamer beschikbaar zijn voor
de ouders van de school. Ouders kunnen op 14
september zijn of haar verwachtingen uitspreken over
de behoeften mbt school of andere zaken die spelen
en waar meer informatie gewenst is. Vorig schooljaar
hebben we o.a. bijeenkomsten gehad over; omgang
met pubers, in gesprek met de wijkagenten,
voorlichting over de Vreedzame Wijk, in gesprek met
de intern begeleider, voorlichting over pesten,
gesprek met de onderbouwcoördinator, voorlichting
over LKP etc. Omdat deze bijeenkomsten voor en
door ouders wordt georganiseerd zijn ze ook
succesvol gebleken met hoge opkomsten. Komt u ook
vanaf vrijdag 14 september naar de teamkamer? Er is
een vrije inloop, u hoeft zich dus niet in te schrijven.

Kinderfysiotherapeut
Even voorstellen
Ik ben Melanie Renaud en werk als
kinderfysiotherapeut bij
B&B Kidscare. Dit is een
kinderfysiotherapiepraktijk
met twee locaties. De ene
locatie zit in de
Werkhovenstraat 80 en de
andere locatie zit op de
Laan van poot 355a.
Ik en mijn collega’s werken
op verschillende
basisscholen in Den Haag en wij merken dat dit voor
alle partijen erg fijn is. Na de zomervakantie zal ik
wederom elke maandag aanwezig zijn op de Petrus
Dondersschool. Ik zal kinderfysiotherapie geven aan
de kinderen die dit nodig hebben.
Hoe gaat het in zijn werk?
Als de juf/meester denkt, of als u zelf denkt dat
kinderfysiotherapie voor uw kind goed is, kunt u een

toestemmingsformulier krijgen waarin u toestemt dat
ik contact met u opneem. Het getekende formulier
kunt u weer inleveren bij de juf/meester. Als ik het
getekende formulier ontvang zal ik contact opnemen
om een afspraak te maken voor de intake. De intake,
de tussenevaluatie en de eindevaluatie vindt plaats
met ouder en kind. De overige behandelingen zullen
onder schooltijd plaatsvinden en hiervoor hoeft u dus
niet aanwezig te zijn.
Voor welke klachten kan mijn kind terecht bij de
kinderfysiotherapeut op school?
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het
gebied van bewegen voor kinderen van 0-18 jaar. Wij
brengen het motorisch ontwikkelingsniveau in kaart
en helpen zo nodig het kind om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen.
Op school zal de kinderfysiotherapie met name
gericht zijn op achterstanden in de grove en/of fijne
motoriek maar andere hulpvragen zijn ook welkom.
Denk aan bijvoorbeeld ontstaande indicatie:
 Hypermobiliteit
 Sportblessures
 Ademhalingsproblematiek
 Veelvuldig vallen
 Angst
 Achterstand grove motoriek (lopen, springen,
klimmen en klauteren)
 Achterstand fijne motoriek (knopen, knippen,
kralen rijgen, veters strikken)
 Problemen met schrijven
Vergoeding vanuit verzekering
Kinderen onder de 18 jaar hebben altijd 18
behandelingen vanuit de basisverzekering en er is
geen verwijzing nodig van de huisarts. Als u vragen
heeft met betrekking tot kinderfysiotherapie kunt u
altijd mailen naar melanie@benbkidscare.nl of even
langs het speellokaal lopen. Voor meer informatie
over de praktijk kunt u kijken op
www.benbkidscare.nl

