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Vanuit de directie:
SINTERKLAAS
Morgen is de grote dag
voor veel kinderen
waar ze een jaar naar
uit hebben gekeken.
Sinterklaas komt in ons
land. Een mooi en
gezellig kinderfeest dat
vele hartjes de
aankomende tijd
sneller laten gaan
kloppen. We hopen natuurlijk dat Sinterklaas
ook onze school zal bezoeken. Voordat hij
komt organiseren we op donderdag 29
november “Pyjamazingen” Samen met jong
en oud gaan we er een gezellige activiteit van
maken. In deze memo kunt u meer over deze
activiteit lezen.
VOLGEND SCHOOLJAAR
Ondanks dat we net
aan de tweede
periode van dit
schooljaar zijn
begonnen, mooie
ontwikkelingen zien,
zijn wij ook al bezig
met het aankomend schooljaar (2019-2020).
Het is voor de school belangrijk om te weten
hoeveel kinderen er in het nieuwe schooljaar
op school zitten.
Tevens is het belangrijk om te weten hoeveel
leerlingen er in het nieuwe schooljaar in groep
1-2 gaan starten. Mocht u een zoon/dochter
hebben die in het schooljaar 2019-2020 4 jaar
wordt en u nog geen inschrijfformulier heeft
ingeleverd, verzoeken wij u om dat op korte
termijn te doen.
Tevens het verzoek aan u om ouders in uw
omgeving die op het punt staan een
basisschool te kiezen, te attenderen op onze
gezellige, fijne, knusse Montessorischool en ze

te wijzen op de mogelijkheden van
“peuteractiviteiten” en de gelegenheid voor
een rondleiding op onze school.
De rondleiding zullen we zoveel mogelijk
individueel en tijdens schooltijden doen, zodat
de ouders een goede indruk krijgen van het
Montessorionderwijs.
Ter info: donderdag 22 november is er weer
een peuteractiviteit !!!
In deze info meer informatie over de
peuteractiviteiten.
Wens ik u allen een fijn weekend.
Bas Evers
INFORMATIE VOOR DE
OUDERS/VERZORGERS VAN DE KINDEREN
IN GROEP 8
Donderdag 13 december bent u vanaf 19.15
uur van harte welkom op het Beatrix College,
Ketelhavenstraat 3, 5045 NG , Tilburg, voor de
regiovoorlichting Voortgezet onderwijs. Deze
avond is uitsluitend bedoeld voor alle
ouders/verzorgers met een zoon/dochter in
groep 8 van de basisscholen uit de regio
Reeshof en de Blaak. Het is dus niet de
bedoeling dat uw zoon/dochter meekomt.
Tijdens deze avond kunt u een presentatie
bijwonen van maximaal drie VO-scholen. De
presentaties duren ± 35 minuten en worden
in drie rondes gegeven. De VO-scholen geven
tijdens deze avond informatie die voor u als
ouder/verzorger van belang is. U krijgt zo
meer inzicht in wat de scholen uw
zoon/dochter te bieden hebben.
U kunt zich voor deze avond inschrijven via
www.povo-013.nl/120.
De inschrijving sluit op 26 november. Na deze
datum is inschrijven niet meer mogelijk! Na
inschrijving ontvangt u een bevestiging per email.
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TEXTIELACTIE
Onze school doet mee aan de textielactie van
de gemeente Tilburg. Naast een positieve
bijdrage voor het milieu levert dit extra
inkomsten op voor de school.
De gemeente verdubbelt de opbrengst bij de
twee scholen die en/of verenigingen die het
meest aantal kilo’s inzamelen.
Textiel is een aparte
afvalsoort en hoort
daarom te worden
gesorteerd. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld kleding,
riemen, schoenen,
gordijnen en
beddengoed.
Bruikbare kleding en
schoeisel wordt verkocht
als tweedehandskleding
in arme landen. Een deel van het textiel dat
niet meer bruikbaar is wordt gerecycled tot
grondstof voor textielmaterialen, bijvoorbeeld
garens voor het maken van nieuwe kleding,
maar ook voor vloerbedekking, dekens en vilt
voor geluidsisolatie. Van kapotte kleding
worden poetsdoeken en isolatiemateriaal
gemaakt.
OPENING LEERARRANGEMENT MENS EN
NATUUR ‘PLASTIC SOEP’
Dinsdag 13
november
openden onze
chef-koks het
nieuwe
leerarrangeme
nt met plastic
soep.
Iedereen kon
voor
binnenkomst

een kommetje soep komen halen welke vers
bereid werd met échte plastic ingrediënten.
De komende weken gaan we in de klassen aan
de slag met het leerarrangement “plastic
soep”.
Hierbij bespreken
we wat het effect is
van plastic afval op
het milieu en
denken we na over
mogelijkheden het
gebruik van plastic
te verminderen.
Heeft u in de hal
onze grote inzamelbak voor plastic afval al
gezien? We zijn erg blij met, bijvoorbeeld,
lege flessen van afwasmiddel of
wasverzachter.
OVERBLIJFOUDERS GEVRAAGD
Tijdens het spelen in de grote pauze wordt er
naast de leerkrachten toezicht gehouden door
ouders/oma’s.
Hiervoor zijn wij op zoek naar nieuwe
overblijfkrachten. Uiteraard staat hier een
vergoeding tegenover (€ 4,50 per keer). Ook
het aanvragen van een VOG wordt door de
school vergoed.
Dus hebt u zin en tijd om ons overblijfteam te
komen versterken, of kent u iemand die dit
wil doen, laat het ons weten!
U kunt zich aanmelden bij de administratie
van de school (aanwezig: maandag en
vrijdag). Een mailtje sturen mag uiteraard ook.
bs.de.petteflet@xpectprimair.nl
PEUTERACTIVITEIT
Tot het eind van het schooljaar hebben we
allerlei activiteiten gepland voor kinderen
vanaf 2 jaar.
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Donderdag 22 november van 9.00 – 9.45 uur
gaan we gezellig knutselen voor de Sint.
Vrijdag 14 december van 9.00-9.45 uur:
Maken van kerstversieringen.
Woensdag 13 januari 9.30-10.15 uur
Voorleesontbijt
Donderdag 28 februari van 13.30-14.15 uur:
Knutselen voor Carnaval
Maandag 18 maart van 9.00-9.45 uur:
We gaan iets knutselen voor het thema Lente
Dinsdag 9 april van 9.00-9.45 uur:
Koningsdag knutselen
Woensdag 22 mei en vrijdag 21 juni van
10.30-11.15 uur:
Buiten spelen/activiteit binnen
Elke leerling heeft
deze week twee
flyers
meegekregen.
Natuurlijk mogen
deze eerst
uitgebreid
bewonderd
worden. Het zou
leuk zijn als elke leerling minstens één flyer
uitdeelt aan een belangstellende. Zo kunnen
zij een keer een kijkje komen nemen in onze
school en/of meedoen aan de
peuteractiviteiten.
Wilt u graag nog meer flyers om uit te delen?
Laat het ons even weten!
PYJAMAZINGEN
Sinterklaas
heeft ons
laten
weten dat
alle
kinderen
van de
groepen 1

tot en met 4 op donderdagavond 29
november om 18.30 uur hun schoen mogen
komen zetten op school.
De kinderen van de andere groepen die dit
willen zijn ook van harte welkom om te
komen zingen.
Neem een mooie tekening mee voor in je
schoen en misschien iets lekkers voor het
paard. Het pyjamazingen stopt om 19.00 uur
en omdat het dan toch al bijna bedtijd is,
mogen jullie gezellig in je pyjama komen.
PLANTJE
In de onderbouw hebben alle kinderen een
plantje nodig. Dit om hen te leren zorg te
dragen voor de omgeving. Bij jonge kinderen
beginnen we klein; met het zorgen voor hun
eigen plantje. Dit breiden we in de
bovenbouw uit naar bijvoorbeeld het zorgen
voor de planten op het schoolplein. Het is erg
jammer dat we nog veel kinderen zien zonder
plantje. Daarom willen we u vragen om indien u dit nog niet gedaan heeft- samen met
uw zoon/dochter een plantje aan te schaffen
en mee te brengen naar school.
JUMBO SPAREN VOOR JE SCHOOL-ACTIE
Wat gaat het sparen via de
Jumbo sparen voor je
schoolactie goed! De
tussenstand is 3886 punten.
Dit is natuurlijk fantastisch,
maar het kunnen er nog
veel meer worden! Sparen kan nog tot en met
20 november.
PASJE NATUURMUSEUM
Wij hebben
gemerkt dat nog
niet alle ouders
van de kleuters
het pasje van het
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Natuurmuseum hebben opgehaald.
Haal het even op bij één van de leerkrachten,
voorzie het pasje van een pasfoto en uw
zoon/dochter kan de rest van het schooljaar
voor maar € 1,50 naar het Natuurmuseum.
KERSTVIERING
Woensdagavond 19
december willen wij
samen met jullie het
jaar feestelijk afsluiten
met een kerstival. Deze
is van 17:00 tot 19:00
uur op school. Wij zijn
op zoek naar mensen
die in kerstsfeer iets
willen doen,
bijvoorbeeld een
optreden verzorgen of
een kraampje verzorgen. Houd jij erg van kerst en
heb je een leuk idee, geef dat dan door aan
Richard, Ikram, Kim of Fiona.

KALENDER
Donderdag 22
november
9.00-9.45 uur
Donderdag 29
november
18.30-19.00 uur

Peuteractiviteit
Knutselen voor de Sint
Pyjamazingen

