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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet

Vanuit de directie:
Beste ouders en kinderen,
Na een periode van
trappelen om te mogen
starten, ben ik (Bas Evers)
per 1 augustus 2018 met
veel enthousiasme
begonnen als de “nieuwe”
directeur op de Petteflet.
Naast directeur op de
Petteflet (130 leerlingen)
ben ik ook directeur op
Montessoribasisschool de Elzen (600 leerlingen) in
het centrum van Tilburg. De beide scholen werken
vanuit het prachtige Montessoriconcept. Het
bestuur heeft gevraagd om de beide
Montessorischolen intensiever te laten
samenwerken en gebruik te laten maken van
elkaars kwaliteiten. Tevens zorgt de
samenwerking ervoor dat de Petteflet ook gebruik
kan maken van het OBT ( Onderwijs-BegeleidingsTeam), bestaande uit ervaren IB-ers,
orthopedagoog, psycholoog, montessoricoach, HB
deskundige, onderwijsassistenten. Hierdoor
kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen de
begeleiding kunnen krijgen, passend bij hun
ontwikkeling.
Met veel enthousiasme heb ik deze taak op me
genomen en heb er dan ook veel zin in !!!!
Naast mijn aanwezigheid op de Petteflet zal ook
Conny Linssen (IB-er / tandem directie) minimaal
twee dagen per week op school aanwezig zijn. We
proberen ervoor te zorgen dat iedere dag altijd
een van ons twee aanspreekbaar is voor collega’s
– ouders – kinderen, m.u.v. de woensdag.
De eerste vier weken heb ik als zeer prettig
ervaren. Ik wil dan ook iedereen hartelijk danken
voor het warme welkom wat ik heb mogen
voelen. Het werken in een mooi gebouw met fijne

collega’s, vrolijke kinderen en gezellige ouders,
maakt het voor mij alleen maar aantrekkelijker. Ik
vertrouw dan ook om SAMEN met jullie op een
goede, fijne, constructieve manier samen te
werken.
Op de informatieavond heb ik al veel ouders
mogen verwelkomen en hebben we onze
speerpunten voor het aankomend schooljaar met
elkaar gedeeld. Het Montessoriconcept van onze
school zullen we de aankomende tijd nog sterker
gaan wegzetten. De weg naar zelfstandigheid,
voorbereide omgeving , leren vanuit intrinsieke
motivatie, leer mij het zelf te doen, vrijheid in
gebondenheid, het uniek mogen zijn, enz. enz.
Montessoriaanse uitgangspunten die ons leiden
om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten
op de weg naar zelfstandige, zelfbewuste
persoonlijkheden.
Het toegankelijk zijn is voor mij een belangrijk
speerpunt. Mijn deur staat dan ook altijd voor u
open. De aankomende periode zullen Conny en ik
vaak de groepen in gaan om de sfeer te proeven
om verbinding te zoeken met de collega’s en
kinderen. Zo hopen we dat we elkaar snel leren
kennen en er voor kunnen gaan zorgen dat de
kinderen de ontwikkeling door gaan maken die ze
verdienen.
Naast onderwijs heb ik nog een grote passie. Ik
ben bestuurlijk werkzaam binnen de Jeugd
Opleiding van de betaald voetbalorganisatie
Willem II. Ik ben dan ook bijna elke zaterdag op de
voetbalvelden te vinden. Wie weet komen we
elkaar daar ook tegen.
Bas Evers

Tweewekelijkse MEMO:
Dit schooljaar zal er twee keer per maand een
oudermemo uit komen. We versturen deze op
vrijdag digitaal. In deze memo wordt u op de
hoogte gebracht van de activiteiten en
ontwikkelingen op onze school. Ook de MR en
OAC zullen via de memo u informeren.
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We zijn weer begonnen!!!

Nieuwe collega’s:

129 leerlingen, 6 groepen, 15 collega’s,
overblijfouders en heel veel hulpouders !!
Na een periode van zes weken vakantie zijn we de
afgelopen weken weer gestart. Fijn om zoveel
vrolijke, uitgeruste en glunderende gezichtjes te
mogen begroeten. Ik hoop dat iedereen de accu
goed heeft kunnen opladen en weer klaar is voor
een gezellig, leerzaam, maar vooral ook fijn
schooljaar. Wij als team hebben er in ieder geval
heel veel zin in. Ruim vóór de eerste schooldag
werden de lokalen montessoriaans ingericht zodat
de “voorbereide omgeving” volledig in het teken
staat van het kind. De aankomende weken zullen
ook weer diverse ontwikkelingen op onze school
opgestart gaan worden die ervoor gaan zorgen dat
het onderwijs op onze school nog beter is
afgestemd op de ontwikkeling van ieder
individueel kind.
Ik wil alle kinderen, ouders/verzorgers, collega’s
nogmaals een geweldig schooljaar toewensen en
mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, mijn
deur staat voor u open!

Leerling gegevens up-to-date:
Het spreekt voor zich dat we
graag op de hoogte zijn van
wijzigingen in uw NAWgegevens, telefoonnummers, emailadres e.d. zodat we u te allen
tijde kunnen bereiken mocht dat nodig zijn. Het is
voor onze organisatie belangrijk om over de juiste
informatie te beschikken. Is er onlangs iets
gewijzigd in uw gegevens of die van uw kind? Laat
het ons weten via erna.poort@xpectprimair.nl of
loop even binnen bij Erna (administratie).

Naast de vele bekende gezichten op onze school
zullen dit schooljaar de volgende collega’s ook
werkzaam zijn:
Bas: Directeur (4 dagdelen p.w)
Conny: IB-er / tandem directie. (2 dgn.)
Luke werkt twee dagen op onze school
voornamelijk in de groepen 5-6 en 7-8.
Wendy zal ook twee dagen werkzaam zijn
voornamelijk in de groepen 3-4 als
onderwijsassistent.
Simone zal minimaal 1 dag in de groepen 1-2
werkzaam zijn.
Studenten PABO: Dit schooljaar zullen er 5
studenten van de PABO elke dinsdag op school
zijn.
De vele extra handen op de school zorgen ervoor
dat we met z’n allen de leerlingen de juiste
begeleiding kunnen geven die ze verdienen.

Plein 013:
Ook dit jaar zal een consulenten vanuit Plein 013
aan onze school verbonden zijn om te
ondersteunen in de organisatie van passend
onderwijs. Het betreft: Renske Halman. Zij is
onderdeel van het onderwijsbegeleidingsteam
(OBT).
Renske zal op maandag op school aanwezig zijn
om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen,
leerkrachten en/of groepen. Voor verdere vragen
kunt u contact opnemen met onze IB-er, Conny
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Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8
In het kader van “SAMEN werken we aan de
ontwikkeling van uw kind” starten we weer met de
kennismakingsgesprekken in het begin van het
schooljaar. De inhoud van het startgesprek wordt
afgestemd op de individuele behoefte van het kind
en kan er dus in elke situatie anders uitzien. Op
een ontspannen wijze leren we elkaar kennen en
kunnen we beiden de verwachtingen uitspreken
betreffende het aankomend schooljaar in relatie
tot de ontwikkeling van uw kind.
In week 38 en 39 hebben de groepsleerkrachten
na afloop van school hier tijd en ruimte voor
vrijgemaakt. Bij de groepslokalen hangt een
intekenformulier waarop u zelf de dag en tijd
kunt uitkiezen. Het is de bedoeling dat iedere
ouder zich intekent !!!!
Tevens zal de leerkracht de
aankomende tijd ook de
leerkracht-kind gesprekken
gaan voeren, waarin het kind in
gesprek met de leerkracht zal
gaan en kan aangeven waar hij
zich de aankomende periode
nog graag op wil richten (wat
zijn IK- doelen zullen zijn) en waar het nog graag
hulp bij nodig heeft. Dit kan op cognitief- of sociaal
emotioneel gebied zijn. We wensen iedereen fijne
gesprekken toe.

STUDIEDAG 10 september 2018:
Afgelopen maandag hebben de beide teams van
de Petteflet en de Elzen een gezamenlijke
studiedag gehad. Carin Zandbergen, onze
bestuursvoorzitter, opende de dag met het
uitspreken van haar VERTROUWEN in de collega’s
die er voor zorgen dat ONZE leerlingen die
begeleiding krijgen die ze verdienen. Ook wenste
ze ons veel succes toe in de samenwerking tussen
de beide Montessori-scholen. De dag stond in het
teken van:

“ontmoeten – verbinden – leren”.

Samen hebben we gekeken naar onze leerlingen.
“Waar staan ze momenteel, wat hebben ze van
ons nodig, hoe gaan we dit doen, wat kan ik van

mijn collega leren”. Door de samenwerking tussen
de beide teams hebben we elkaar tips en tops
kunnen geven. Al met al een prima ochtend die
veel heeft opgeleverd. Als verbinding hebben we
gezamenlijk pizza’s gedeeld en de tijd genomen
om elkaar beter te leren kennen. Verschillende
collega’s zijn in het zonnetje te gezet, ook
belangrijk en waardevol.
We kunnen terug kijken op een prima eerste
studiedag.

PROFICIAT MET JE DIPLOMA !!

Woensdag 5 september hebben drie collega’s van
onze school hun MONTESSORI-DIPLOMA gehaald.
Onder toezicht van de Nederlandse Montessorivereniging werden Richard, Fiona en Mylène
beoordeeld op hun Montessori-kwaliteiten.
En …………….. met vlag en wimpel zijn ze geslaagd
en konden ze hun diploma in ontvangst nemen.
Vanaf deze plaats wil ik de collega’s nogmaals
feliciteren met hun diploma, na twee jaar hard
studeren, oefenen, materialen maken. Chapeau !!
Tevens feliciteren we Nadia met haar diploma als
taalcoördinator. Als
afstudeeropdracht heeft
Nadia gekozen voor de
implementatie van de
Taal Doen kast
(Montessoridoosjes).
Nadia proficiat en fijn dat
we als school ook een
taalcoördinator aan boord hebben
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LEERARRANGEMENT
Vanaf dit schooljaar starten wij met een nieuwe
indeling van de leerarrangementen. De
arrangementen zijn nu geheel gekoppeld aan het
kosmisch onderwijs. Het is een 2 jarige cyclus,
waarin de thema’s natuur, ruimte, tijd en cultuur
terugkomen.
Dinsdag 4 september 2018 is het nieuwe
leerarrangement “mens en cultuur – regels en
afspraken” samen met de kinderen geopend. De
kinderen zijn gaan kijken welke regels ze al weten
m.b.t. de omgaan met elkaar, school, verkeer en
de politiek. In de groepen 3 t/m 8 wordt het
leerarrangement verder uitgewerkt met een
mindmap en leervragen.

Wens ik iedereen, mede namens het team, een
fijn weekend toe.
Bas Evers, directeur

