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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet

Vanuit de directie:
VAKANTIE
De eerste periode van dit schooljaar zit er weer
op. Twee maanden (8 weken) is het schooljaar oud
en de kinderen kunnen de aankomende twee
weken gaan genieten van een welverdiende
vakantie. Twee weken ……………… ja de kinderen
hebben naast de officiële herfstvakantieweek ook
nog een tweede week vakantie. Deze tweede
week is voor de kinderen een compensatieweek
vanwege het feit dat ze op jaarbasis teveel uren
naar school komen. Om jaarbasis krijgen de
kinderen 940 uur onderwijs en omdat wij als
school een schoolweek hebben van 26 uur p.w.
gaan de kinderen op jaarbasis over deze uren
heen. De school heeft samen met de MR gekeken
hoe we deze uren het beste kunnen compenseren.
Dit schooljaar is in overleg met de MR besloten
om één week te plakken aan de herfstvakantie en
een tweede week zal gecompenseerd worden in
juni (aansluitend aan 2e pinksterdag). Voor ons als
team geeft deze compensatieweek de ruimte om
verder te gaan werken aan onze
schoolontwikkeling. (de leerkrachten zijn niet vrij)
Gedurende deze week zullen o.a. de
groepsgesprekken gaan plaats vinden. De
leerkracht gaat in gesprek met IB-er om alle
kinderen te monitoren. Tevens richten we ons op
de verdere uitwerking van onze Montessori jaardoelen.
ICT:
In de vakantie zullen we ook een aantal nieuwe
digitale borden gaan krijgen. In de groepen 1-2/ 34 en 7-8 worden verrijdbare digitale PROWISE
borden geïnstalleerd. Weer een stap vooruit in
onze Montessoriaanse manier van werken. Een
mooie ontwikkeling.
BINNEN IS BEGINNEN:
Na de herfstvakantie zal de nieuwe manier van
starten op school definitief in gaan. Tot de

herfstvakantie konden de kinderen en u als ouders
er langzaam aan gaan wennen. Zoals we u hebben
geïnformeerd en gevraagd om hier aan mee te
werken, zal uw kind vanaf het moment dat uw
kind op school is direct in zijn groep aan het werk
kunnen gaan (werkjes). Om de rust in de groep te
waarborgen hebben we een aantal afspraken met
elkaar gemaakt. De ouders van de leerlingen van
de groepen 1-2 mogen hun kind nog in de groep
brengen. De ouders van de leerlingen uit de
groepen 3-4
brengen hun
kind tot de
groepsdeur
(gaan in
principe niet
mee naar
binnen) en de
ouders van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8
brengen hun kind tot de voordeur.
Ik wil alle ouders, maar ook vooral alle kinderen,
complimenteren met deze nieuwe
Montessoriaanse manier van starten. Het is een
onderdeel van “op weg naar zelfstandigheid”.
Tevens ervaren wij als team een toegenomen
intrinsieke motivatie op in alle rust te gaan starten
met hun werkjes. Fijn dat we als Montessorischool
op deze wijze kunnen starten.
FIJNE VAKANTIE:
Ik wens alle kinderen de aankomende twee weken
een fijne vakantie toe. Ga er lekker van genieten
zodat we op maandag 29 oktober a.s. uitgerust
kunnen gaan starten met de tweede periode van
dit schooljaar.

TWEE WEKEN VAKANTIE VOOR DE
KINDEREN:
De kinderen zijn vanaf vrijdag 12 oktober t/m
26 oktober vrij. Veel plezier en hopelijk mooi
weer. Ga er lekker van genieten.
Bas Evers
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Vrijwillige ouderbijdrage
Voor het organiseren van extra activiteiten, zoals
Sinterklaas, kerst, carnaval e.d. vragen wij een
vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt € 80,00
en bestaat uit twee delen.
Het eerste deel betreft een bijdrage van € 40,00
voor de activiteiten die samen met de OAC voor
onze leerlingen worden georganiseerd. In de
schoolgids staan de verschillende activiteiten
benoemd.
Het tweede deel betreft een bijdrage van € 40,aan het schoolkamp (groep 3 t/m 8) en het
schoolreisje (groep 1/2).
De ouderbijdrage incasseren wij via een
automatische incasso. In de week van 29 oktober
wordt de bijdrage voor de activiteiten geïnd.
De bijdrage voor schoolreis/schoolkamp wordt
omstreeks eind februari geïnd. Hierover zullen wij
u tijdig informeren.
Indien u nog geen machtiging hebt afgegeven,
neem dan contact op met de administratie
(aanwezig maandag en vrijdag).

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag
besteedbaar inkomen bij het betalen van de
ouderbijdrage en het schoolreisje of schoolkamp.
Ook voor zwemles, lidmaatschap van een
sportvereniging of muziekles, voor kinderen van 4
– 18 jaar, kunt u een aanvraag doen bij Stichting
Leergeld.
Op de website van Stichting Leergeld ziet u of u in
aanmerking kunt komen voor hulp.
Aarzel niet en neem contact op. Voor uw kinderen
Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg/
Bij de administratie van de school liggen
aanvraagformulieren voor Stichting Leergeld.

Textielactie
Onze school doet al enige tijd mee aan de
textielactie van de gemeente Tilburg. De container
staat naast de zij-ingang. We zijn niet alleen op
zoek naar kleding, maar alles van textiel. Denk aan

gordijnen, lappen stof, slaapzakken en
dekbedovertrekken. Er mogen alleen geen
verfresten, terpentine, enz. op zitten. Het moeten
dus schone lappen zijn.
De opbrengst van deze actie komt ten goede van
de school.
Dankjewel alvast voor jullie bijdrage!

Schoolpasje Natuurmuseum
Dit jaar krijgen alle
leerlingen een pasje voor
het Natuurmuseum
Brabant.
Buiten schooltijd kunnen
de leerlingen het
museum op eigen
gelegenheid
bezoeken voor maar één euro vijftig per keer. De
leerlingen van de groepen groep 5 t/m 8 hebben
het pasje deze week mee naar huis gekregen
Vanaf maandag 29 oktober kunnen de ouders van
de groepen 1 tot 4 de pas ophalen bij de
leerkracht van hun kind.
De pas is alleen geldig met naam, schoolnaam en
foto.

Bezoek aan provinciehuis
Dinsdag 9 oktober zijn
we met groep 7 en 8
naar het provinciehuis
in Den Bosch geweest,
als onderdeel van het
leerarrangement:
Cultuur, afspraken en
regels. Na een
uitgebreide
voorbereiding in de klas
gingen we vandaag dan
eindelijk een beetje
politiek ‘proeven’. Om 10.30 werden we
verwelkomd met een versnapering, waarna we
een rondleiding kregen in het gebouw. De
Statenzaal, waar wordt vergaderd op vrijdag met
de commissaris van de Koning als voorzitter, de
bijzondere kunst aan de muren, het prachtige
uitzicht op de 23ste(!) verdieping, en misschien
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wel het spannendste: de bunker uit de koude
oorlog, waar allerlei apparatuur van nog niet eens
zo heel lang geleden ons eraan herinnerde dat er
een tijd was zonder smartphone en Instagram.
Uiteraard hebben de kinderen overal zorgvuldig
foto’s van gemaakt.
Na de rondleiding was er tijd gemaakt door Inge
Verdonschot, medewerker bij Provinciale Staten,
om de kinderen te jureren in een politiek debat
dat voorbereid is
op school. De
kinderen hebben in
groepjes
verschillende
politieke partijen
opgericht en
vandaag konden ze
hun standpunten
verdedigen. De
winnaar van het
debat ontving een
oorkonde en de
bijbehorende
politieke partij krijgt een stukje extra publiciteit in
de campagne die verder op school gevoerd wordt.
Het was nog niet makkelijk om een winnaar te
kiezen, want iedereen had het erg goed
voorbereid.
Om twaalf uur keerden we terug naar Tilburg,
waar we nog een hebben nagepraat over de
ochtend. Het was leerzaam en leuk. En toen was
het tijd om eindelijk even buiten te voetballen.

Leerarrangement Regels en Afspraken
In groep 3-4 is hard
gewerkt aan het
leerarrangement over
regels en afspraken.
Van regels en
afspraken op school,
werkten we verder over regels en afspraken in
vriendschap, het thema van de
Kinderboekenweek. Als vrienden is het natuurlijk
leuk om samen hutten te bouwen en dat hebben
we in het klein gedaan. Bij het bouwen leerden de
groepjes samen te werken en te overleggen. Bij

het opstellen van de hutten voor de
tentoonstelling moest weer druk overlegd
worden, ook met de groepen van de nabijgelegen
hutten.
Ook zijn er mooie tekeningen gemaakt van onze
beste vrienden
ofwel van
onze
lievelingsknuff
els en er
werden elfjes
gemaakt over
vriendschap.

Hockeytoernooi
Woensdag 17 oktober vindt de eerste editie van
het vakantietoernooi plaats bij de Hockeyclub
Tilburg.
In de bijlage de informatiebrief van de gemeente
Tilburg over dit toernooi.

Warandeloop

Zondag 25 november 2018 is de Warandeloop
voor scholieren. Kun jij heel snel rennen? Doe dan
mee met de Warandeloop Scholieren Crossdag;
dat is een hardloopwedstrijd die dit keer
georganiseerd wordt bij de Beekse Bergen.
Wil je meedoen, vul dan het inschrijfformulier,
(verkrijgbaar bij de groepsleerkracht) en geef dit af
bij de leerkracht of mail naar de gymjuf
nour.van.den.hout@tilburg.nl.
Je kunt je nog inschrijven tot woensdag 31
oktober.
Het is helemaal gratis, dus wat houdt je tegen?

Vakantietips
-

-

In de bijlage de nieuwsbrief van Speelbos
Gilze met informatie over leuke activiteiten in
de herfstvakantie.
De gezinsoudsten van de groepen 5 t/m 8
krijgen vandaag een flyer mee naar huis voor
De Oliemeulen. Wellicht een leuk uitstapje in
de vakantie.
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Kalender
Maandag 15 oktober
t/m vrijdag 19 oktober
Maandag 22 oktober
t/m vrijdag 26 oktober
Dinsdag 30 oktober
12.45-13.30 uur

Herfstvakantie
Studieweek team
Alle leerlingen vrij
Peuteractiviteit

