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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet

Vanuit de directie:
Deze week zijn we gestart
met de tweede periode van
het schooljaar. Een periode
die vooral in het teken zal
staan van feestelijke
momenten. Sinterklaas komt
weer in het land en als de
Sint het land weer uit is zullen we ons gaan
concentreren op kerstmis.
Beide activiteiten zijn altijd sfeervol, vooral omdat
het schoolgebouw dan aangepast wordt aan het
feest. U snapt wel dat dat altijd veel tijd vraagt van
de werkgroepen. We hopen dan ook, dat als er
hulp wordt gevraagd, u tijd kunt vrij maken om
ons daarbij te helpen. Vele handen maken licht
werk!!
STUDIEWEEK
Tijdens de tweede
vakantieweek, voor de
kinderen een
compensatieweek,
hebben we als team een
aantal studiemomenten
gehad. Het Montessorionderwijs en onze
schoolontwikkelingen hebben we goed met elkaar
besproken.
Ook de nieuwe digitale schoolborden werden
geleverd. Na een korte cursus zijn we er direct
mee aan de slag gegaan. Vooral het kantelen van
deze borden (prachtige manier voor
samenwerkend leren) is een mooie digitale
toevoeging voor ons onderwijs. We zijn dan ook
weer enthousiast gestart.
Voor onze schoolontwikkeling is het essentieel om
samen met elkaar de tijd te kunnen nemen om te
bespreken waar onze aandachtpunten de
aankomende periode liggen. Kortom, we hebben
weer mooie stappen gemaakt.

GROEP 8
Voor de leerlingen
van groep 8 is het
een speciaal jaar. Het
hoofdstuk “de
basisschool” is bijna
uit en ondertussen
zijn de leerlingen
met hun ouders aan
het kijken richting het nieuwe hoofdstuk
“voortgezet onderwijs”.
Om de kinderen en hun ouders daar goed in te
begeleiden is er afgelopen dinsdag een
informatieavond geweest over “de weg naar het
voortgezet onderwijs”. Er hing een fijne sfeer en
Richard en Conny kunnen dan ook terugkijken op
een prima, informatieve avond.
Mede namens het team wens ik u allen fijn
weekend,
Bas Evers
LEESHULP GEZOCHT IN GROEP 3/4!
Sinds deze week kunnen wij met
alle kinderen uit groep 3/4
woorden flitsen op de computer.
Dit is een hele goede oefening
waarbij de kinderen sneller leren
lezen zonder fouten.
Hulp is welkom op alle dagen.
Mocht u het leuk vinden om ons en de kinderen
hierbij te helpen, geef dan bij de leerkracht aan op
welke dag en tijd af u samen met de kinderen
komt flitsen.
LEERARRANGEMENT MENS EN NATUUR ‘PLASTIC
SOEP’
Dinsdag 13 november
openen we het nieuwe
leerarrangement. Als u
uw kind naar school
brengt zal dit voor u niet
onopgemerkt blijven.
De komende weken gaan
de leerlingen onderzoek
doen en werken rondom
de leervraag ‘hoe zorg ik goed voor het milieu?’
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Voor creatieve opdrachten gaan we plastic
hergebruiken. Deze verzamelen we in een grote
bak in de aula. We willen u vragen om uw kind
schoon en gebruikt plastic mee te laten nemen.
We zoeken vooral grote verpakkingen (zoals
wasmiddelflessen/melkpakken) en gekleurd
doorzichtig plastic.
ZAALVOETBALTOERNOOI
In de kerstvakantie is het weer
zover!
Op 2, 3 en 4 januari 2019
wordt het vakantietoernooi
zaalvoetbal weer gehouden.
De leerlingen hebben
afgelopen week de
inschrijfbrief mee gekregen.
De kosten zijn € 2,75 per kind. Schrijf snel in want
donderdag 8 november worden de briefjes
opgehaald
UIT DE OAC
Vrijdagmiddag 16 november willen we de school
versieren voor de aankomst van Sint en zijn
Pieten. We willen dit echt als verrassing voor de
kinderen doen en daarom doen we dit niet
meteen na schooltijd.
Maandag 5 november hangt in de hal bij
binnenkomst een intekenlijst, hierop kun je
aangeven of je komt helpen.
Er staan 2 tijden op de lijst, we kiezen uiteindelijk
de tijd waarop de meesten van jullie kunnen. De
eerste tijd is van 16.30 uur-17.30 uur; de tweede
tijd is van 19.00 uur-20.00 uur. We hopen op veel
hulp, zodat we snel klaar zijn!
EVEN VOORSTELLEN
Viona Wijnans
Viona is de moeder van Nisa
uit groep 6 en Caro, die
inmiddels al op de Middelbare
School zit.

Viona is voor de kinderen een bekend gezicht om
dat ze tijdens het buitenspelen steeds als
overblijfouder samen met de kinderen zorg draagt
voor de speelmaterialen.
Op donderdagmiddag is Viona Biebmoeder en
mogen de kinderen van groep 3 t/m groep 8
daarheen om boeken te lenen. Wat drijft Viona,
daar zijn we benieuwd naar? Vanuit haar
achtergrond in de kinderopvang vindt Viona het
heerlijk om met kinderen te werken. Ze geniet van
de spontaniteit, de eerlijkheid en onbevangenheid
van de kinderen. Zo komt ze door weer en wind
om het buitenspelen te begeleiden. Ze hoopt heel
erg dat er nog meer ouders willen komen helpen,
want er zijn nooit handen genoeg tijdens de
pauze! Ook als je niet iedere week kunt ben je
welkom.
Ondertussen zit Viona al 5 jaar bij de OAC. Zo
pakte ze een aantal jaren geleden ook de klus op
de bibliotheek opnieuw in te richten. Alle boeken
werden voorzien van een code en gesorteerd op
Avi-niveau. Nu kunnen de kinderen weer volop
boeken lenen. Er zijn leesboeken, maar ook
informatieboeken te vinden. Ook hier bestaat de
voldoening uit de blijde gezichten van de
kinderen.
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