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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet

met plezier en interesse zie werken met de vele
Montessori-materialen, aan hun tafel, op de gang
(leerplein), of op de kleedjes.

Vanuit de directie:

Naast het werken aan de cognitieve kennis zie ik
ook mooie groepsvormende
activiteiten door onze
leerkrachten. Het
leerarrangement zorgde in
groep 7-8 voor het bezoek van
de oud loco burgemeester van
Breda over regels en
afspraken. De groepen 1-2 en
3-4 hadden een geweldige
bosactiviteit waar we konden rekenen op vele
hulpouders en in de groepen 5-6 werd er tijdens
een mooie herfstdag met veel zon
“schaduwtekenen” gegeven. De fiets werd
nagetekend op de speelplaats d.m.v. de schaduw.
Kortom de eerste weken op de Petteflet geven me
veel energie om samen met het team en natuurlijk
ook met u als ouders, verder te bouwen aan een
fijn, prettig leerklimaat voor de kinderen waardoor
ieder op zijn eigen niveau zich kan
groeien/ontwikkelen. Hoe mooi is dat om daar
deel van uit te mogen maken.
Inmiddels voert de IB-er (Conny)met de collega’s
en diverse ouders gesprekken. In deze gesprekken
wordt gezocht naar wat de kinderen nodig hebben
om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Deze
gesprekken worden als zeer positief ervaren. In de
roostervrije week voor de leerlingen (2e week
herfstvakantie) volgen de groepsgesprekken
tussen Ib en leerkracht. Tijdens deze gesprekken
worden alle leerlingen van de groep goed
gemonitord om ook hier de juiste acties op te
kunnen zetten in de begeleiding van de kinderen,
met o.a. ook de inzet van de extra handen in de
groep (onderwijsassistent,
leerkrachtondersteuner, PABO studenten). Samen
(ouders – school) zoeken we de juiste afstemming
in de ontwikkeling van het kind. Fijn om dit
SAMEN te kunnen doen.

Maandag 10 september hebben we onze eerste
studiedag van het jaar gehad. We kunnen
terugkijken op een goede, zinvolle, inspirerende
dag. Naast het feit dat het zonnetje lekker scheen,
hebben we ons bezighouden met o.a. Montessorionderwijs Tilburg. Samen met het team van de
Montessoribasisschool De Elzen (centrum) hebben
we onze ervaringen/werkwijzen betreffende het
Montessorionderw
ijs met elkaar
gedeeld. Het was
niet alleen halen,
maar zeker ook
brengen van de
mooie
ontwikkelingen
van onze school. Het delen van elkaars expertises
zorgt ervoor dat we de juiste stappen kunnen
zetten om de ontwikkeling van de kinderen nog
beter te begeleiden. Ook stond deze dag in het
teken van ontmoeten en verbinden. Kortom, een
goede dag voor beide scholen.
De eerste weken:
We zijn nu een aantal
weken onderweg, een
weg van ontdekken,
sfeer proeven,
piketpaaltjes zetten,
gesprekken voeren,
elkaar leren kennen, leerlingen monitoren, de
cultuur ontdekken enz. enz. Ik zie dat iedereen,
ieder op zijn eigen manier, zone van de naaste
ontwikkeling, de gemaakte afspraken oppakt; het
werken vanuit rust en structuur, binnen is
beginnen, rust op de gang, de vrije werkkeuze,
het inzetten van Montessori-materialen, werken
op de gang (leerplein) enz. enz. Ik ervaar dan ook
een fijne werksfeer binnen de school. Ik geniet
elke keer als ik in de groepen kom en de kinderen

Wens ik u allen een fijn weekend toe, met hopelijk
nog mooi herfstweer.
Bas Evers
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Vrijdag 5 oktober: Studiedag
Vrijdag 5 oktober, Dag van de Leerkracht, is er een
studiedag georganiseerd voor alle 20 scholen van
XpectPrimair. Dit betekent dat alle leerlingen deze
dag vrij zijn.

Onderwijsnest Fontys PABO
Het investeren in onze nieuwe collega’s en het
inzetten van extra handen voor de zorg van het
kind vinden wij uitermate belangrijk. We zijn dan
ook een Opleidingsschool van de Fontys PABO. Dit
houdt in dat er meerdere studenten uit alle jaren
van de opleiding op school stage lopen. Deze
studenten komen samen in een zogenaamd
‘Onderwijsnest’ bijeen voor intervisie, praktische
uitvoering, individuele ontwikkelingen ed. Dit
Onderwijsnest wordt iedere dinsdag begeleid door
de SLB’er vanuit de PABO (Arjan Lammerts).

Studenten andere opleidingen
Op onze school worden ook studenten ingezet van
andere opleidingen als Pedagogiek, Beeldende
Vorming, Dans, ROC Onderwijsassistent en FSH
Bewegingsonderwijs. Middels deze studenten kan
er een bijdrage geleverd worden op zorg- en
andere vakgebieden. Ook zijn er mogelijkheden
om aan te sluiten bij de activiteiten van het
Onderwijsnest die binnen hun ontwikkeling
passen.

campus van Tilburg University laten kinderen
kennis maken met wetenschap. De hoogleraren
zijn inspirerende docenten die alles over het
collegeonderwerp af weten. Jaarlijks bezoeken
honderden kinderen uit verschillende provincies
deze colleges die zeer enthousiast worden
ontvangen.
Het eerste college van schooljaar 2018-2019 staat
gepland op woensdagmiddag 31 oktober (15.0016.00u). Professor (milieu-economie en
klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh neemt de
kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied dat
momenteel volop in de belangstelling staat. De
titel van het college is: ‘Lekker warm?’.
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en
aanmelden voor een kindercollege:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
Overigens: op 4 oktober organiseert Tilburg
University Junior nog een andere activiteit: Junior
Night University vanaf 18.30u. Voor junioren van
9 t/m 12 jaar is er een speciaal onderdeel: Junior
Night University. Dit jaar staat Night University in
het teken van Werelddierendag. Meer informatie
en aanmelden:
https://juniorkennisbank.nl/…/09/10/juniornight- /

Jumbo sparen voor je school

Kinderuniversiteit weer van start

Vanaf 3 oktober 2018 t/m 27 november 2018 kan
er weer gespaard worden voor onze school!
De afgelopen jaren is deze spaaractie een groot
succes geweest. Zo zijn we dankzij deze spaaractie
-onder andere- al heel wat mooi
buitenspeelmateriaal rijker.
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit
van Tilburg University een aantal colleges voor
ALLE kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de
basisschool. Deze gratis kindercolleges op de

Hoe werkt het?
• Tijdens de actieperiode ontvangt u bij
Jumbo bij elke besteding van 10 euro een
schoolpuntvoucher met een unieke code.
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•

Op https://www.jumbosparenvoorjeschoo
l.nl/montessori-basisschool-de-petteflet/
kunt u heel eenvoudig uw punten
toewijzen aan onze school, de tussenstand
bijhouden én zien waarvoor wij sparen.

•

Nóg makkelijker en sneller is het invoeren
via de “Sparen voor je school-app”. Deze
vindt u op bovenstaande site. Hiermee
kunt u de codes scannen waardoor
overtypen niet nodig is.

Inleveren in de speciale inleverbus kan uiteraard
ook. Deze vindt u bij de Jumbo op de Heyhoef én
bij de ingang van onze school.
U spaart toch zeker ook weer mee?
Vanuit de OAC:
Ook voor de OAC is het nieuwe schooljaar
begonnen. Wie zitten er eigenlijk in de Ouder
Activiteiten Commissie?
Wat doet een OAC? Om
een beter beeld te geven
van de OAC en hopelijk
nieuwe ouders te
interesseren, stellen we
gedurende het jaar de
ouders uit de huidige OAC
aan je voor.

We beginnen met Kim Vrinten.
Kim is de moeder
van Dinand uit
groep 4 en Guusje
uit groep 2. Ze
doet nu voor het
tweede jaar mee
met de OAC ,
omdat ze het
belangrijk vindt een steentje bij te dragen aan de
activiteiten voor de kinderen. Het meest trots was
ze het afgelopen jaar op het Flettepretfeest, een

hoogtepunt voor alle kinderen. Tijdens de
schooldag waren er verschillende activiteiten voor
alle groepen. zoals een dramales, het Dino
museum uit Boxtel gaf een gastles en er was een
geweldige stormbaan. ’s Avonds was er een
barbecue op het schoolplein. Het komende jaar
hoopt Kim samen met OAC-leden, hulpouders en
teamleden weer leuke activiteiten te organiseren.

Leerarrangement regels en afspraken op De
Petteflet
Dit schooljaar zijn we op
de Petteflet gestart met
het leerarrangement
cultuur. De leervraag
voor alle klassen is: ‘Ik
weet hoe regels en
afspraken werken’. Na
de gemeenschappelijke
opening hebben alle
klassen een mindmap
gemaakt. Zo kunnen de
kinderen zien wat ze al weten van het onderwerp
en wat ze nog te weten willen komen.

Groep 1/2
Soms sluiten de kleuters aan bij de
leerarrangementen van de school, maar vaak gaan
zij ook zelf aan de slag met hun eigen thema’s. Zo
sluit het onderwijs goed aan op de
belevingswereld van de kleuters. Aan het begin
van het schooljaar zijn de kleuters aan de slag
gegaan met het thema vakantie. Ze hebben
werkjes gemaakt over verschillende landen en op
de kijktafel mochten leerlingen voorwerpen van
hun vakantie meenemen.

Groep 3/4
In groep 3/4 zijn de kinderen al volop aan de slag
gegaan om uit te zoeken waarom mensen regels
en afspraken gebruiken. De kinderen leren
waarom er regels zijn door er achter te komen
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hoe bijvoorbeeld een
spel gaat als je geen
regels hebt
afgesproken. De
komende weken gaan
de kinderen samen
regels bedenken bij verschillende spellen. Ook
gaan ze in een groepje een hut bouwen waarbij ze
afspraken moeten maken.
Groep 5/6
In het verkeer heb je veel regels. Groep 5/6 doet
onderzoek naar de regels binnen het verkeer. Na
het maken van de mindmap hebben de leerlingen
vragen bedacht waar ze antwoord op willen
weten. Dit zijn de kinderen nu verder aan het
onderzoeken.

Groep 7/8
In groep 7/8 zijn de
leerlingen aan de slag
gegaan met het
opzetten van hun
eigen politieke partij.
De kinderen hebben
zelf bedacht wat ze in
en om de school zouden willen veranderen. Deze
informatie hebben ze verwerkt in een artikel.

Hun eigen politieke partij plan. In dit plan
staat wat zij graag zouden willen veranderen in
en om de school. Deze plannen hebben ze aan
elkaar gepresenteerd met Prinsjesdag.
Verder doet groep 7/8 ook onderzoek naar andere
vormen van politiek. Hoe werkt een gemeente en
provincie? Hiervoor is de oud locoburgemeester
van Breda te gast geweest. Hij heeft de kinderen
veel verteld over lokale politiek. Ook gaf hij de
kinderen tips over hun eigen politieke partijen.
Over twee weken zijn er verkiezingen in de groep
en de winnaars van de verkiezingen komen ook
echt in de leerlingenraad. Zo kunnen ze hun
politieke programma ook echt gaan inbrengen.

Vrijheid in gebondenheid
Na een lesje
in de kring
(in dit geval
oefenden
we met
kleine
groepjes
oudste
kleuters met
letters en
het
onderscheid
en van
klanken in een woord) gaan de leerlingen aan de
slag met een verwerking hiervan.
Alle kinderen werken aan hetzelfde doel, maar op
verschillende niveaus en op verschillende
manieren. Ieder kind doet dit op een manier die
bij hem of haar past en het beste aansluit bij zijn
of haar ontwikkeling.
Dit is wat Maria Montessori “vrijheid in
gebondenheid” noemde.

Aanbieden letters bij kleuters
We merken dat veel kleuters
thuis bezig zijn met het
schrijven van hun naam en
andere letters. We zien dat
een aantal van deze
kinderen schrijven in
hoofdletters. Dit werkt
verwarrend voor de
kinderen in verband met de
andere lettervorm. Wanneer kinderen al erg
gewend zijn aan de schrijfwijze, is het erg lastig
hen de letters op een andere manier aan te leren.
Mocht uw zoon/dochter graag willen oefenen met
het schrijven van zijn/haar naam en/of andere
letters, dan zouden wij het op prijs stellen de
lettervormen en schrijfwijze van de afbeelding aan
te houden.
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Kalender

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober
start de
Kinderboekenweek.
Deze zullen wij ook op
onze school om 8.30 uur
feestelijk openen.
In de bijlage vindt u
meer informatie over de
activiteiten rondom de
Kinderboekenweek.

Herfstwandeling groep 1-2
Donderdag 27 september maakten onze kleuters
een herfstwandeling door het Reeshofbos.
Wat boften we met het prachtige herfstweer en
de vele ouders die ons hielpen!
We vonden allerlei mooie bladeren, dikke takken,
héél veel eikeltjes en glibberige beestjes. Ook
proefden we beukennootjes en zagen we veel
paddenstoelen!

Vrijdag 5 oktober

Studiedag team
Alle leerlingen vrij

