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Vanuit de directie:
Wat een
spannende
weken voor
ons allemaal.
Hopelijk
heeft Sint de
komende
week ook even tijd om langs te komen op
onze school. We gaan er samen een groot
feest van maken.
Donderdag 6 december blijven alle kinderen
lekker thuis om hopelijk na te genieten van
een heerlijk avondje vol verrassingen.
Wij als team gaan donderdag aan de slag om
ons verder te ontwikkelen, zodat we het
onderwijs nog beter af kunnen stemmen op
de kinderen.
We gaan het onder andere hebben over het
verbeteren van planning en voorbereiding
waardoor we een optimaal overzicht krijgen
op wat kinderen nodig hebben.
Vrijdag 7 december zien we iedereen weer
terug op school en kijken we vooruit naar het
volgende decemberfeest: Kerst.
Allemaal een heel fijn weekend gewenst en
een gezellige Sinterklaas.
PYJAMAZINGEN
Wauw, wat een
geweldige
opkomst voor het
pyjamazingen
gisteravond!
Alle leerlingen
zongen -in
pyjama’s- uit volle
borst, onder

begeleiding van pianospel. Gelukkig werd dit
gehoord door een drietal pieten, die gezellig
een bezoekje brachten aan onze school.
Uiteraard hebben we het vlot dat door de
leerlingen is gebouwd aangeboden aan de
pieten. Hopelijk lukt het hen om de dierenpiet
nog vóór 5 december in Nederland te krijgen.
We wachten in spanning af!
SINTERKLAAS OP SCHOOL
Woensdag 5 december is het eindelijk weer
zover!
Sinterklaas komt op bezoek bij de Petteflet.
We kunnen bijna niet meer wachten…
De aankomst van Sinterklaas
verloopt net als vorig jaar.
Het is de bedoeling dat de
kinderen op woensdag 5
december zonder ouders
naar hun eigen klas gaan. Ze
ruimen hun tas op, houden
hun jas aan (!) en gaan naar
de eigen groep. Daar
wachten ze op de andere
kinderen. De kinderen van groep 1 tot en met
4 zetten in de klas alvast hun feestmuts op.
Op het schoolplein is aangegeven waar alle
groepen mogen gaan staan. De ouders
kunnen daar op de Sint (en op hun kind)
wachten. Om 8.30 uur komen de kinderen
samen met de leerkracht naar buiten en gaan
op de aangegeven plaats staan.
Met z’n allen wachten we op Sinterklaas.
Daarbij zingen we natuurlijk uit volle borst alle
Sinterklaasliedjes mee.
Als de intocht voorbij is gaan de groepen weer
naar binnen. De ouders kunnen helaas niet
mee de school in. We maken er een gezellige
dag van.
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SURPRISE
Dinsdag 4 december
nemen de kinderen
van de groepen 5-6 en
7-8 de surprises mee
naar school. Deze
worden 's middags
tentoongesteld.
Ouders zijn van 14.5-15.15 uur welkom om de
surprises te bewonderen.
Zorg ervoor dat de kunstwerken goed te zien
zijn en dat nog niemand kan zien voor wie het
gemaakt is. Ook de naam van de maker mag
er niet op staan.
Woensdag 5 december maken we er een
gezellige Sinterklaasviering van en pakken de
groepen 5-6 en 7-8 de surprises in de klassen
uit.

LEERLINGENRAAD 2018-2019:
Ook dit schooljaar werken we weer met een
leerlingenraad. De leerlingenraad heeft een
verhoging van de leerlingenparticipatie in
school tot doel. Het team van De Petteflet
vindt het belangrijk dat leerlingen betrokken
worden bij de organisatie, greep krijgen op de
school en kunnen meedenken, meepraten, werken, en -adviseren over datgene wat er
met hen en rond hen gebeurt op school.
Vanuit elke leerjaar zijn er twee
vertegenwoordigers gekozen door de
kinderen:

UITNODIGING PLASTIC SOEP IS TROEP!

Dinsdag 11 december sluiten we het
leerarrangement “Plastic soep” af.
De kinderen zijn de afgelopen weken op
verschillende manieren bezig geweest met de
plastic soep. Er is naar oplossingen gezocht, er
is onderzocht hoe erg de plastic soep eigenlijk
is, er is geknutseld en er zijn posters gemaakt.
De kinderen willen hun opbrengsten graag
met de ouders delen. U bent daarom van
harte welkom deze afsluiting bij te wonen.

Groep 5
- Emiel Eklaar
- Nikki Ramos
Groep 6:
- Finn Bennes
- Raphael Ramos
Groep 7:
- Linde Moukiran
- Koen Robben
Groep 8:
- Ruby Ramos
- Janne Barkmeyer
We wensen de leerlingen heel veel succes dit
schooljaar en hopen dat we met elkaar leuke,
betekenisvolle zaken op kunnen pakken.
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PEUTERACTIVITEIT
Vrijdag 14 december organiseren we weer
een peuteractiviteit.
Omdat het alweer bijna Kerst is, gaan we
mooie versieringen maken voor thuis of in de
boom.
SPORTTASSEN GEZOCHT
Omdat er zoveel teams zijn voor het
vakantietoernooi zaalvoetbal, komen we een
aantal sporttassen te kort.
Heeft iemand een (oude) sporttas die u niet
meer gebruikt? Wij zijn er erg blij mee. De tas
mag je afgeven bij de groepsleerkracht.
KALENDER
Maandag 3 december
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Dinsdag 11 december
14.30 uur
Vrijdag 14 december
9.00-9.45 uur
Woensdag 20
december
17.00-19.00 uur

MR vergadering
Sinterklaas op school
Studiedag
Alle leerlingen vrij
Afsluiting
leerarrangement
“Plastic soep”
Peuteractiviteit –
Kerstversiering
maken
Kerstviering

