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Vanuit de directie:
EEN MOOI 2019 GEWENST!
Namens alle
collega’s van De
Petteflet wil ik
jullie graag een
goed, succesvol,
ontspannen,
maar vooral een
gezond 2019 toewensen.
We kunnen terugkijken op een goed jaar.
Iedereen, van klein tot groot, wordt
gewaardeerd en gerespecteerd. Het
welbevinden staat hoog op onze agenda!!!
Ook wil ik alle ouders hartelijk danken voor de
geweldige inzet tijdens de kerstviering. Het
was fijn om te zien dat we als school dit soort
activiteiten SAMEN kunnen vieren.
Kijkend naar 2018 kan ik ook met een goed
gevoel aan mijn omgeving vertellen dat we
met de Petteflet ons steeds blijven
ontwikkelen. Dit komt weer ten goede aan
het individuele kind. Het is fijn om te zien dat
de groepen elke ochtend starten met “binnen
is beginnen” en de kinderen direct aan de slag
gaan met hun werkjes. De rust en de
voorbereide omgeving zorgen voor een fijn
leerklimaat waardoor ALLE kinderen met
plezier aan hun taken kunnen werken. Wij
zullen u binnenkort op de hoogte brengen van
de onderwijskundige ontwikkelingen op de De
Petteflet via de ontwikkelingsmemo. Houd
deze goed in de gaten!!!
De aankomende twee weken zullen de
kinderen de CITO-toetsen gaan maken.
(Leerlingvolgsysteem).

Als school nemen we twee keer per jaar deze
toetsen af (januari-juni). De uitslagen geven
ons een beeld over de individuele
ontwikkeling op de cognitieve vakgebieden.
De toetsen zijn voor ons diagnosticerend en
geven de leerkrachten en het OBT-informatie
over de stand van zaken en de te volgen weg
van het kind. We kijken naar de groei van het
individuele kind. Tijdens de studiedag van 30
januari a.s. (zet deze alvast in uw agenda)
gaan we als school n.a.v. o.a. de resultaten
weer even stil staan om te kijken waar we als
school de aankomede periode de accenten op
kunnen gaan leggen.
Voor de kinderen
uit de groepen 8
komt er weer een
spannende tijd aan.
De aankomende
weken zullen zij de
volgende stap in
hun leven gaan maken d.m.v. het kiezen van
een school voor voortgezet onderwijs. Niet
alleen voor de kinderen spannend, maar ook
voor u als ouders. Ik wens u veel succes met
het kiezen van een school voor uw kind.
Wil ik iedereen, mede namens mijn collega’s,
u een fijne 2e helft van het schooljaar
toewensen. Wij hebben er weer zin in!!
Bas Evers, directeur
U BENT VAN HARTE WELKOM!!
Sinds dit schooljaar starten we elke ochtend
op een Montessoriaanse wijze. Het moment
van binnenkomst in je groep houdt ook in dat
je direct kunt gaan starten met een werkje
naar keuze. We noemen dit dan ook “binnen
is beginnen”. De leerkracht verwelkomt de
leerlingen bij de deur (we geven de kinderen
een hand en wensen ze een fijne dag). Daarna
gaan de leerlingen direct aan de slag met een
werkje. Een gevolg daarvan is dat we u
hebben gevraagd om vanaf groep 3 niet meer
bij aanvang school de groep in te komen.
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Dit zou alleen maar
verstorend werken
richting de kinderen
die gelijk aan de slag
gaan.
We kunnen ons goed
voorstellen dat u toch
wel eens in de groep
wilt komen kijken, of dat uw kind u graag zijn
werkjes wil laten zien. Dit kan natuurlijk, hoe
leuk is het niet om uw interesse te laten zien
richting het kind. We hebben namelijk
aangegeven dat u na schooltijd altijd welkom
bent in de groep van uw zoon/dochter.
Dus …………………… loop om 14.45 uur gerust
bij de groep van uw kind naar binnen!!!
MR VERKIEZINGEN
Dinsdag 8 januari
hebben de
kinderen een
brief
meegekregen
over de MRverkiezingen.
Denkt u eraan om
te stemmen?
De stembiljetten kunnen tot uiterlijk 21
januari ingeleverd worden in de gele stembus
bij de hoofdingang.
EVEN VOORSTELLEN
Ruimte voor Motoriek op basisschool “De
Petteflet”
Na de Kerstvakantie
start ik voor een
periode van tien weken
als MRT’er (motorisch
remedial teacher) op
Montessori basisschool
De Petteflet.
Wie ben ik? Mijn naam
is Maud Lapien, ik ben
een enthousiaste

MRT’er, die ruimte voor motoriek op de
basisschool een must vindt. Kinderen
bewegen de hele dag door, soms als ze stil
moeten blijven zitten. Wat nu als dat bewegen
onhandig gaat of dat je helemaal niet stil kunt
zitten?
Middels gesprekken met leerkrachten en
observaties in de klas start mijn motorische
ondersteuning voor een aantal leerlingen uit
de groepen 3-4 en 5-6.
Mijn werkzaamheden bestaan uit observaties,
advies aan leerkrachten en interventies in
groepjes van zes tot acht leerlingen. Ik ben
werkzaam op maandagmiddag.
Ik ben heel blij dat De Petteflet ruimte voor
motoriek creëert en dat ik daar een onderdeel
van mag zijn.
Maud Lapien
KERSTVIERING 2018
We hebben een erg gezellige en sfeervolle
kerstviering achter de rug. Namens de
kerstcommissie willen we de leerlingen van
groep 7/8 bedanken voor hun hulp. Ook
bedanken we de OAC voor hun inzet voor
deze geslaagde avond. Ook bedanken we Ron
en groep 7/8 voor hun spetterende finale met
hun licht- en lasershow. We vonden het als
team erg fijn dat de betrokkenheid van de
ouders zo hoog was en daardoor een grote
opkomst hadden

MONTESSORI BASISSCHOOL DE PETTEFLET

KINDEREN BEDENKEN INNOVATIE VOOR DE
SUPERMARKT
Op Montessoribasisschool de Petteflet
werkten de kinderen vóór de vakantie aan
een leerarrangement over plastic soep. Dit is
een drijvende vuilnisbelt in de Grote Oceaan.
Ook hebben we gesproken over het
verminderen van onze eigen plastic afvalberg.
In groep 7/8 zijn de
leerlingen bezig
geweest om een
innovatief ontwerp
te maken om deze
afvalberg te
verminderen. Twee
meiden bedachten
een plan om
plasticvrije zones in
de supermarkt in te
voeren. In deze plasticvrije zones is het
verboden om plastic te gebruiken. Ze werkten
het plan uit. Daarna zochten ze contact met
de supermarktmanager.
Vrijdag 7 december mochten ze bij hem
langskomen. Ze hadden een goed gesprek. De
manager heeft beloofd om een aantal
aanpassingen te doen bij de groente- en
fruitafdeling.
Vrijdag 14
december
mochten de
leerlingen terug
naar de
supermarkt om te
kijken wat er was
aangepast. Bij de
groenteafdeling
liggen nu ook
papieren zakken
om het fruit in te doen. Ook vertelde de
supermarktmanager dat ze in de toekomst
steeds minder plastic willen gaan gebruiken

en dat de meiden hier goed over na hebben
gedacht.
Het is mooi om te zien dat de
leerarrangementen zo echt betekenis hebben
voor de leerlingen en hun omgeving.
LEERARRANGEMENT MENS EN CULTUUR
Woensdag 16 januari
openen we op school
het leerarrangement
Mens en Cultuur. Het
gaat over de Brabantse
identiteit. Wat maakt
ons Brabander?
De kinderen zullen de
komende weken kennismaken met onder
andere erfgoed, dialect, gebruiken en
vieringen van Brabantse bodem.
NATIONALE VOORLEESDAGEN
De Nationale
Voorleesdagen vinden
dit jaar plaats van 23
januari t/m 2 februari
2019.
Voorlezen aan kinderen
is belangrijk. Het
prikkelt de fantasie,
ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel
plezier.
Ook op De Petteflet vinden we voorlezen heel
belangrijk.
Woensdag 23 januari starten we in alle
groepen met een voorleesontbijt. Na het
ontbijt worden de voorleesdagen geopend
door een echte kinderboekenschrijver.
Ook wordt op deze dag weer de
kleedjesmarkt georganiseerd,
Meer informatie over de voorleesdagen op De
Petteflet vindt u in de speciale nieuwsbrief die
als bijlage aan deze oudermemo is
toegevoegd.
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SPAREN VOOR KINDERBOEKEN
Op 12 oktober
2018 hebben we,
in samenwerking
met
kinderboekenwin
kel Livius de
Zevensprong, een
druk bezochte
boekenmarkt
georganiseerd.
Tijdens deze
boekenmarkt konden kinderen met hun
gespaarde geld een mooi boek kopen.
Na de Kinderboekenweek is er weer gestart
met een nieuwe spaarronde. Deze loopt tot
de Kinderboekenweek 2019. Veel kinderen
hebben een begin gemaakt met een nieuwe
spaarkaart. We merken dat het sparen voor de
vakantie wat stagneerde. Natuurlijk is het
sparen geheel vrijblijvend, maar we willen ons
spaarsysteem toch weer even onder de
aandacht brengen.
Iedere vrijdag kunnen de kinderen € 0,50 of
€ 1,00 sparen. Ter waarde van het gespaarde
bedrag krijgen ze stempels op hun spaarkaart.
Tijdens de Kinderboekenweek van 2019 een
waardebon die ze kunnen inwisselen tijdens
de boekenmarkt.
Kinderen die nog niet meesparen, maar dat
wel willen gaan doen kunnen op ieder
moment starten met sparen.
WAARDEBONNEN BOEKENMARKT
Een aantal
kinderen heeft
tijdens de
boekenmarkt hun
waardebon niet
opgehaald of
ingeleverd bij de
boekenkraam.
Deze waardebonnen kunnen alsnog
ingeleverd worden bij boekhandel Livius de
Zevensprong.

Heb je nog een waardebon liggen of weet je
niet zeker of je je waardebon ingeleverd
hebt? Loop dan op maandag, dinsdag of
woensdag even bij Annemiek (groep 3/4b)
binnen.
De waarde van de bonnen die vóór 1 februari
niet opgehaald zijn, wordt op een (nieuwe)
spaarkaart gestempeld.

KALENDER
Woensdag 16 januari

Maandag 21 januari
Dinsdag 22 januari
Woensdag 23 januari
9.30-10.15
Peuteractiviteit
Woensdag 23 januari
Woensdag 23 januari

Opening
Leerarrangement
Mens en Ruimte
OAC vergadering
GMR vergadering
Kerstvakantie

Voorleesontbijt
Kleedjesmarkt

