MONTESSORI BASISSCHOOL DE PETTEFLET

Nummer 10
8 februari 2019
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Montessoribasisschool De Petteflet

Vanuit de directie
Deze week zijn de portfoliogesprekken gestart
waarin we SAMEN met jullie als ouders de
ontwikkeling van het kind bespreken. We
hechten veel waarde aan deze gesprekken.
Welke groeistappen heeft het gezet, wat gaat
goed, waar gaan we ons nog op richten, enz.
enz. We hopen dan ook dat iedereen zich
heeft ingeschreven bij de groepsleerkracht
van zijn/haar kind.
Tijdens de afgelopen studiedag hebben we als
team weer gesproken over onze
Montessoriaanse manier van werken. We
hebben gesproken over de “vrije werkkeuze”
waarin de kinderen gedurende een langere
periode zelf keuzes mogen maken betreffende
hun werkjes. Zo min mogelijk verstoring zorgt
voor meer intrinsieke motivatie. Het is mooi
om te zien dat in de groepen de
betrokkenheid richting het eigen werk
hierdoor groeit.
Volgende week vrijdag komt de Raad van
toezicht en de bestuursvoorzitter van
Xpectprimair onze school bezoeken. We zullen
ze een rondleiding geven en ze meenemen in
ons Montessori-concept.
Wens ik u een fijn weekend toe.
Bas Evers
BINNEN IS BEGINNEN, OOK BIJ DE GROEPEN
1 EN 2
Ook bij de groepen 1 en 2 willen de kinderen
graag aan hun werkje beginnen als ze ’s
morgens binnen komen.
Met beginnen bedoelen we dan ook dat de
kinderen eerst het fruit en drinken in de
daarvoor bestemde bakken leggen en

vervolgens zorg dragen voor hun plantje.
“Leer mij het zelf te doen” zei Maria
Montessori ruim 110 jaar geleden al. Dit staat
bij ons hoog in het vaandel!
Daarna gaan de kinderen aan het werk. Dit
gaat het beste in een rustige omgeving. . Let u
er ook op dat de jongere broertjes/zusjes de
rust in de groepen bewaren. Neem vóór half 9
op een rustige manier afscheid.
Na schooltijd, om 14.45 uur, bent u van harte
welkom om het werkje van uw kind te komen
bekijken en eventuele vragen te stellen.
Wij hopen dat u samen met ons de rust in de
onderbouw wilt helpen bewaren.
TILBURG VAN VROEGER
De groepen 3-4 zijn vorige week dinsdag op
excursie geweest!
We gingen op ontdekkingstocht naar het
Tilburg van vroeger. Zo'n 150 jaar geleden
waren er 2 dingen belangrijk voor de
Tilburgers: de kerk en hun werk in de
textielfabrieken.
We bezochten daarom
eerst de Goirkese
kerk. Een echte oude
kerk die net
gerenoveerd is en
waar de bekende
Tilburger Peerke
Donders is gedoopt.
Vooral het
levensechte wassen
beeld van Peerke
vonden de kinderen
erg spannend. Ook de biechtstoel werd druk
bezocht.
Daarna gingen we naar
het textielmuseum. Daar
maakten de grote
stoommachine en allerlei
weefgetouwen en
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breimachines veel indruk. Veel kinderen
hebben een stukje gefietst en daarmee een
weefgetouw aangedreven waarop een roodwit geblokt tafelkleed werd gemaakt. Het
werd een leerzame ochtend.
Het was geweldig dat we zoveel hulpouders
hadden, die de kinderen konden begeleiden.
Veel dank daarvoor!
LEERARRANGEMENT “BRABANT”
Dinsdag 29 januari is groep
3-4 op excursie geweest
naar de Goirkese Kerk en
het Textielmuseum. Dit alles
in het kader van het
leerarrangement “Brabant”.
Vooraf hadden de kinderen
op school les gehad over de
geschiedenis van Tilburg. Nu
konden de kinderen met
eigen ogen een stoommachine, een
weefgetouw,
een kerk, een
biechtstoel en
nog veel meer
interessante
dingen zien.
Het was een
geslaagd uitje!

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK (SMW)
Mijn naam is Koen van
Nisselrooij. Ik ben de
schoolmaatschappelijk
werker op uw school en
werkzaam vanuit het Instituut
voor Maatschappelijk Werk
(IMW Tilburg) Tevens ben ik
verbonden aan het Toegangsteam Tilburg
Reeshof.

In samenspraak met school, gaan wij een
spreekuur voor ouders faciliteren. Tijdens dit
spreekuur kunt u bij mij terecht met vragen
over de opvoeding of ontwikkeling van uw
kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over
hoe het met uw kind op school en/of thuis
gaat. Hierbij kunt u denken aan:
➢
U merkt dat uw kind moeilijk gedrag
vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie
maken, schelden, of niet luisteren)
➢
Uw kind pest of wordt gepest
➢
Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt
zich eenzaam of is teruggetrokken
➢
Uw kind heeft last van (de gevolgen van)
een echtscheiding of sterfgeval
➢
U merkt dat uw kind moeite heeft met
de omgang met andere kinderen.
Bovendien kunnen er zaken spelen die niet
direct het kind aan gaan, maar die het kind
indirect wel raken. Denk hierbij aan
relatieproblemen, problemen met huisvesting,
echtscheiding, financiële vragen/problemen of
het inzetten van vervolg hulpverlening. Ik kan
samen met u kijken welke hulp het meest
passend is. Indien wenselijk, verwijs ik naar de
juiste instantie en begeleid ik u daarbij. Hulp
van het schoolmaatschappelijk werk is gratis
en vertrouwelijk.
Het spreekuur zal plaatsvinden op de
onderstaande dagen:
Data: 15-02, 01-03, 15-03, 22-03, 29-03.
Tijd : 08.30 tot 09.30 uur
Locatie: Montessori basisschool de Petteflet
Lokaal: IB ruimte
Misschien tot ziens!
Koen van Nisselrooij
Schoolmaatschappelijk Werk
k.vannisselrooij@imwtilburg.nl
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NATUUROUDERS GEZOCHT
Het IVN (Vereniging voor Natuur en Milieu) is
op zoek naar natuur(groot)ouders.
Zij helpen de leerkrachten bij de organisatie
en uitvoering van praktische natuur- en
milieulessen,
Hiervoor organiseert het IVN een korte, gratis
cursus. In de bijlage vindt u meer informatie.

EVEN VOORSTELLEN
Vanaf volgende week komt Rens
stage lopen bij onze gymdocente Nour.
Hieronder stelt hij zichzelf voor.
Hoi, ik ben Rens van Heijst.
Het komende halve jaar kom
ik stage lopen bij Nour.
Ik zou mezelf omschrijven als
een spontane en gezellige
jongen, die goed kan
samenwerken. Ik hecht ook
veel waarde aan een goede band met collega
‘s en leerlingen.
Mijn hobby’s zijn voetballen, hardlopen en
actief zijn.
Mijn kwaliteiten: behulpzaam, sportief,
enthousiast en sociaal.
Ik heb veel zin om te starten op deze school!
Tot snel.
Groetjes, Rens
KALENDER
Week 6, 7 en 8
Vrijdag 15 februari
Dinsdag 19 februari

Portfoliogesprekken
Bezoek Raad van
Toezicht
GMR-vergadering

