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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie
De afgelopen periode is weer omgevlogen. De
kinderen hebben hard gewerkt aan hun
ontwikkeling. Door middel van
meetmomenten en observaties hebben we
gekeken of het kind de juiste groei
doormaakt. U bent hierover geïnformeerd
tijdens de portfolio-gesprekken. Om de
kwaliteit van ons
onderwijs op peil te
houden doen we er
alles aan om dit te
kunnen
verwezenlijken.
Passend-onderwijs– doen wat we zeggen
richting de ontwikkeling van het kind, kijken
wat ieder kind nodig heeft, zorgt ervoor dat
we dit met z’n allen (school en ouders) zo
goed mogelijk vorm proberen te geven.
Ik kan u verzekeren dat iedereen dit binnen
onze school met veel passie uitvoert. Toch
ervaren we niet altijd de waardering vanuit de
politiek en zorgt ervoor dat de werkdruk hoog
is. Vandaar dat we als team hebben besloten
om gehoor te geven aan de stakingsoproep op
vrijdag 15 maart a.s. We vinden het jammer
dat we als onderwijs dit instrument moeten
inzetten om de politiek op andere gedachten
te brengen.
Nog een kleine week
en Carnaval barst
weer los !!
Vrijdag 1 maart
vieren we dit met de
kinderen op school tot 12.00 uur.
Daarna kunnen de kinderen gaan genieten
van een welverdiende vakantie en hopen we

elkaar op maandag 11 maart weer in goede
gezondheid te mogen treffen.
Ik wens iedereen die carnaval gaat vieren veel
plezier. Ook de kinderen die lekker thuis
blijven of op vakantie gaan wens ik een fijne
tijd.
Bas Evers, directeur
AANMELDINGEN NIEUWE LEERLINGEN 20192020
Op dit moment zijn we druk bezig met de
organisatie rondom volgend schooljaar (20192020). Om een goed beeld te krijgen van de
aanmeldingen van nieuwe leerlingen, vragen
we ouders om broertjes/zusjes van onze
huidige leerlingen, die in het komende
schooljaar 4 jaar worden, zo spoedig mogelijk
aan te melden.
U kunt hiervoor een aanmeldingsformulier
ophalen bij Erna, administratie.
Bedankt voor de medewerking!
OPEN DAG 14 MAART 2019
Om nieuwe ouders en
belangstellenden de
gelegenheid te geven
om onze school “in
bedrijf” te zien.
organiseren we op
DONDERDAG 14 maart
a.s. een OPEN DAG.
(9.00–14.00 uur).
Tijdens deze dag kunnen ouders de school
bezoeken en zich laten informeren over de
school en ons concept, het
Montessorionderwijs.
De school draait zijn normale programma
zodat men kan ervaren/voelen hoe onze
school zijn opdracht om goed onderwijs te
geven aan kinderen, uitvoert. Het team en de
kinderen vinden het fijn om dit te laten
zien/ervaren.
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Directie en IB zullen aanwezig zijn om de
eventueel toekomstige ouders van informatie
te voorzien.

zijn welkom, ook ouders die hun kind al op
onze school hebben zitten zijn van harte
welkom.

Dus ………………………… mocht u in uw
omgeving nog vrienden, familieleden,
buurtbewoners kennen die voor hun kind op
zoek zijn naar een school dan zou het fijn zijn
als u deze ouders attendeert op de
mogelijkheid van onze OPEN DAG.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

STAKING 15 MAART 2019
In de bijlage ook een brief met daarin de
mededeling dat we vrijdag 15 maart onze
deuren sluiten i.v.m. een landelijke
stakingsdag. Om tijdig uw acties te kunnen
nemen informeren we u graag ruim van
tevoren.

INFORMATIEOCHTEND MONTESSORIONDERWIJS ZATERDAG 30 MAART 2019:
Zaterdag 30 maart organiseren we voor
iedereen die het interessant vindt een
informatieochtend over het
Montessorionderwijs.
Tijdens deze ochtend zal er informatie geven
worden over onze school en de manier van
werken als Montessorischool. ”Leer mij het
zelf te doen,
vrijheid in
gebondenheid,
gebruik van
ontwikkelings
materialen, de
voorbereide
omgeving, eigen ontwikkeling van het kind, op
weg naar zelfstandigheid, leren van keuzes
maken en plannen, uitdagende leeromgeving,
leerplannen, portfolio’s enz. enz.” Allemaal
begrippen die ons onderwijs sturing geven in
de ontwikkeling van het individuele kind.
Belangstellenden zijn van harte welkom op
ZATERDAG 30 MAART VAN 10.00-12.00 UUR.

STUDIEDAG 29 MAART 2019
Vrijdag 29 maart a.s. hebben we als school
een studiedag. Tijdens deze dag kijken we
alvast vooruit naar het schooljaar 2019-2020,
maar ook zullen we als team met elkaar in
overleg gaan waar we als school (inhoudelijk)
naar toe gaan.
De kinderen zijn deze dag vrij.

Dus …………………. kent u ouders in uw
omgeving die zich graag laten informeren over
het Montessorionderwijs dan zou het fijn zijn
als u deze ouders attendeert op deze
mogelijkheid. Niet alleen toekomstige ouders

Bas Evers
WORSTENBROOD BAKKEN
In de groepen 34 was Agnes,
moeder van
Wessel, zo lief
om samen met
de kinderen een
echte Brabantse
lekkernij te
maken: een
worstenbroodje.
Viona, OAC-lid en overblijfmoeder, heeft daar
geweldig bij geholpen.
De kinderen kregen een stukje brooddeeg en
een stukje worst. Deze worst was er in
verschillende soorten. Er was worst van halfom-half gehakt, kipgehakt of vegetarisch
gehakt, voor ieder wat wils!
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Na de bereiding gingen de broodjes even de
oven in en konden daarna heerlijk worden
opgepeuzeld!
Heerlijk en heel veel dank namens groep 3-4
aan Agnes en Viona!
PEUTERACTIVITEIT
Wij organiseren
regelmatig
activiteiten voor
kinderen vanaf 2
jaar.
Donderdag 28 februari gaan we van 13.3014.15 uur gezellig knutselen voor Carnaval.
Samen met papa en mama zijn de peuters van
harte welkom. Uiteraard mogen vriendjes of
vriendinnetjes ook meekomen.
CARNAVAL OP DE PETTEFLET
Vrijdag 1 maart om 8.20 uur wordt het feest
gestart.
Om 8.30 uur krijgt de Raad van Elf de sleutel van
de school. Daarna gaan de
kinderen naar hun klas, waar
het feest verder zal gaan. In
de groepen zal een
modeshow gehouden
worden, waarbij de Raad van
Elf zal komen kijken. Zij zullen
aan het eind van de ochtend
“de Pet van de Petteflet” uitreiken aan het
leukst/gekst/mooist verklede kind.
Voor fruit en drinken in de ochtend wordt
gezorgd.
Daarna start de wensshow, waarin wensen van
kinderen zullen worden vervuld. In de afgelopen
weken hebben de
kinderen gewerkt
aan het
leerarrangement
over Brabant. Zij
zullen hier iets
presenteren in het

tweede deel van de wensshow, waar u van harte
bij bent uitgenodigd!
Programma
8.15uur Raad van 11 en prins naar binnen
8:30uur Overdracht van de sleutel aan de Raad
van Elf
8:45u
Kinderen naar de klas
9.30u
Wensshow deel 1
10.15u Pauze
11.00u Wensshow deel 2
Wij hebben super veel zin in een mooi, sfeervol en
hossend carnavalsfeest.
Nogmaals: U bent van harte welkom bij de
Wensshow deel 2 om 11.00 uur.
Verkleden
Met Carnaval
mogen alle
kinderen
verkleed naar
school
komen.
Serpentines zijn toegestaan maar confetti en
spuitserpentines niet.
Gevechtsspeelgoed zoals geweren of zwaarden
mogen thuis blijven.

JUMBO SPAARACTIE
Wat zijn we
blij met onze
nieuwe
fietsen!
Van het
gespaarde
bedrag van
de Jumbo
Heyhoef Tilburg sparen voor je school-actie
hebben we deze twee prachtige fietsen
aangeschaft..
Dat belooft een hoop speelplezier!

MONTESSORI BASISSCHOOL DE PETTEFLET

KALENDER
Donderdag 28 februari,
13.30-14.15 uur
Vrijdag 1 maart

Maandag 4 t/m vrijdag
9 maart
Maandag 11 maart

Vrijdag 15 maart

Vrijdag 29 maart

Peuteractiviteit
Carnaval
Alle leerlingen
zijn om 12.00 uur
vrij
Voorjaarsvakantie
Opening
Leerarrangement
Mens en Cultuur
Stakingsdag
Alle leerlingen
vrij
Studiedag
Alle leerlingen
vrij

