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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet

Vanuit de directie:
Na vorige week
Sinterklaas te
hebben uitgezwaaid
(het was weer een
erg gezellige
ochtend met Sint op school), werd de school
snel omgetoverd in een prachtige kerstsfeer.
Wij waarderen het dat zowel ouders als team
er zoveel moeite insteken om het gebouw zo
sfeervol mogelijk te versieren. Graag spreken
wij hiervoor onze dank uit! In deze kerstsfeer
werken we langzaam naar de kerstvakantie
toe.
Samen met de basisscholen Christoffel en de
Elzen hebben we aangegeven om de actie
vanuit “Het vierde Geschenk” te
ondersteunen. Uw kind heeft hierover
afgelopen woensdag een brief meegekregen
met daarin uitleg en doel van deze actie.
In de bijlage ontvangt u een uitnodiging vanuit
de organisatie voor de Driekoningentocht op
zaterdag 5 januari 2019. Het aantal cadeautjes
voor de kinderen die het hard nodig hebben
wordt met de dag meer. Top om te zien dat
we als school hier oog voor hebben.
Tevens kan ik terugkijken op een fijn 1e half
jaar. Samen met elkaar werken we hard aan
ons Montessori-concept. De samenwerking
met de Elzen zorgt er o.a. voor dat we steeds
meer “handen” in de groep hebben waardoor
de leerlingen nog beter in hun individuele
ontwikkeling gevolgd kunnen worden. De
ontwikkelingen op onze school lopen ook nog
steeds volgens planning. De leerteams, TAAL –
REKENEN – LEERARANGEMENTEN–
PORTFOLIO hebben ook dit jaar weer de
nodige stappen gezet. Begin van het nieuwe

jaar zullen we u door middel van een
ontwikkelingsmemo op de hoogte brengen
van deze en andere ontwikkelingen binnen de
school.
De kerstviering voor de kinderen wordt op
woensdag 19 december gevierd. Mocht uw
kind wegens geldige redenen niet aanwezig
kunnen zijn, wilt u dit aangeven bij de
groepsleerkracht van uw kind. Tevens kunt u
in deze memo meer lezen over deze gezellige
activiteit.
Mede namens al mijn
collega’s wens ik
iedereen fijne
kerstdagen en een
goed, gezond én
gezellig 2019.
Bas Evers, directeur
KERSTIVAL 19 DECEMBER 2018
Het is weer bijna
zover! Woensdag 19
december
aanstaande vieren
wij onze jaarlijkse
kerstviering. We
vieren Kerstmis
samen met
leerlingen, ouders
en team. U bent
samen met uw kind van 17:00 uur tot 19:00
uur van harte welkom op school. Mocht u zelf
niet kunnen komen, wilt u er dan voor zorgen
dat uw kind met iemand anders naar de
viering komt. Dat kan een opa/oma zijn. Het
kind mag ook aansluiten bij een ouder van
een ander kind.

Dit jaar organiseren wij een groot “’Kerstival”.
Met optredens, muziek, spelletjes, eten,
knutselen en als klapper op de vuurpijl een
lichtshow. Om 17.00 uur gaat de deur open en
krijgen de kinderen een kaart, waarmee ze in
het restaurant kersthapjes kunnen nuttigen.
De ouders/begeleiders krijgen in het
restaurant een aantal hapjes. Uiteraard staat
er voor de kinderen warme chocolademelk en
voor u glühwein klaar.
Naast het restaurant kunt u samen met uw
kind op de foto met de kerstman, genieten
van sprankelende optredens op het podium,
een gezelschapsspel spelen of een leuke
knutsel maken. We sluiten de avond af met
een mooie en indrukwekkende lichtshow, die
geprogrammeerd is door de kinderen van
groep 7/8. De hele avond kunt u luisteren
naar de kerstradio van de Petteflet.
Tevens sluiten we het leerarrangement plastic
soep af. Om te voorkomen dat we aan het
eind van de avond met veel plastic afval
zitten, willen we u vragen om uw kind een
beker, kom en lepel mee te geven. Voor uzelf
hoeft u niks mee te nemen.
We gaan er samen een gezellige avond van
maken. We zien u graag op woensdagavond
19 december om 17.00 uur op school.
Dresscode: foute kersttrui of chique
NASCHOOLSE ENGELSE LES VAN YORCKEY
Yorckey is een Engelse
les die na schooltijd
plaatsvindt. We
richten ons op
kinderen van groep 4
t/m 8.
Op onze naschoolse
club leren we de
kinderen Engels en de
Engelse cultuur op een speelse manier.

Tijdens onze les bieden we steeds andere
werkvormen aan. Interactieve werkvormen
geven de kinderen de kans om Engels te
praten.
Daarnaast bieden we de thema’s
seizoensgebonden aan. Creatieve opdrachten
zoals tekenen zullen aan bod komen, evenals
zang en spel. Dit alles doen we in het Engels,
omdat we geloven in leren door te doen.
De kinderen zullen Engels aangeboden krijgen
door goed Engels sprekende (near native) of
Engelse mensen (native speakers). Ze zijn
allemaal zeer ervaren docenten.
Voor ons staat voorop dat kinderen
vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.
Yorckey geeft het kind een goede basis in het
Engels als voorbereiding op vervolgonderwijs.
De lessen worden gegeven volgens
onderstaand schema
Maandag Basisschool Koolhoven
14.45-15.45 uur groep 4,5,6
15.45-16.45 uur groep 7,8
Woensdag Basisschool De Bloemaert
14.45-15.45 uur groep 4,5,6
15.45-16.45 uur groep 7,8
Mocht dit uw interesse hebben gewekt, dan
verwijzen we u naar onze website
www.yorckey.nl voor meer informatie.
Mail ons via de site voor een afspraak om een
keer vrijblijvend mee te doen met een les.

KALENDER
Dinsdag 18 december
Woensdag 19
december
17.00-19.00 uur
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december
vrijdag 4 januari
Maandag 7 januari

GMR vergadering
Kerstviering

Alle leerlingen om
12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Studiedag
Alle leerlingen vrij

