MONTESSORI BASISSCHOOL DE PETTEFLET

Nummer 12
18 maart 2019

Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet

of er eventueel aanpassingen gedaan moeten
worden.

Vanuit de directie
We kunnen terugkijken op een goed bezochte
Open Dag.
Gedurende de dag hebben we samen met de
OAC meerdere rondleidingen gegeven op onze
school. Ik wil onze OACouders bedanken voor hun
inzet, helemaal top!!
Veel belangstellende
ouders waren blij verrast
over de rust en fijne
werksfeer in de groepen.
Het Montessori-concept was goed zichtbaar.
Het “leer het mezelf doen” met de daarbij
horende “vrije werkkeuze” werd enthousiast
ontvangen. Mocht u in uw omgeving nog
mensen kennen die op zoek zijn naar een
basisschool dan kunt u deze attenderen op
onze aankomende OPEN OCHTEND op
zaterdag 30 maart van 10.00 tot 12.00 uur.
We zullen dan onze deuren openzetten en
belangstellenden uitleg geven over onze
MONTESSORI-SCHOOL.
Deze week hebben we ook een feestdag
vanwege het 60-jarig bestaan van
Xpectprimair. (ons schoolbestuur). Het belooft
een gezellige dag te worden voor onze
leerlingen. Laten we hopen dat het thema
“LENTEFEEST” ook gevierd kan worden met
mooi weer.
Ik wens alle kinderen en collega’s een fijne dag
toe.

De uitkomsten dit schooljaar waren:
- Hebben jullie een leuke klas
7,6
- Ben je tevreden over wat je
leert op deze school
8,6
- Vind je de regels op school
duidelijk?
8,2
- Ben je tevreden over de uitleg
van je juf of meester?
9,1
- Vertelt je juf of meester je
duidelijk wat je goed of fout
doet?
8,7
- Helpt je juf of meester je goed
als het nodig is?
9,1
- Welk rapportcijfer geef je
de school:
8,8
- Wat is het welbevinden van de
leerlingen?
Vinden ze het fijn in de groep
en klas:
7,9
- Hoe ervaren leerlingen de
sociale en fysieke veiligheid?
Voelen ze zich veilig:
8,5
- Ervaren leerlingen aantasting
van hun sociale en fysieke
veiligheid:
9,0

Leerlingtevredenheid:
Om het pedagogisch klimaat
op een school te monitoren
is er vanuit de inspectie de
opdracht om jaarlijks bij de
leerlingen uit de groepen 6
t/m 8 een
leerlingtevredenheidspeiling
af te nemen. Ook bij onze leerlingen is deze
tevredenheidspeiling afgenomen. Op basis van
de opbrengsten kunnen we met elkaar nagaan

Op basis van deze uitkomsten kunnen we
constateren dat we met ons Montessoriconcept, onze omgangsnormen en het
montessoriaans werken, op de goede weg
zitten. De leerlingen laten ons weten dat ze
meer dan tevreden zijn over de manier
waarop we met elkaar de school vormgeven.
In de kinderraad zullen we met elkaar de
uitkomsten bespreken en kijken naar
mogelijkheden om het voor de kinderen op
school nog fijner te maken. Elke dag beter
willen worden!!!!!!
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60 JAAR XPECT PRIMAIR
Donderdag 21 maart
a.s. bestaat onze
stichting Xpect
Primair 60 jaar. Dit
vieren we met een
feestdag op alle 20
scholen.
Er zijn allerlei
activiteiten op school en er is een speciaal
feestlied gemaakt. Dit lied wordt door alle
scholen gezongen tijdens de opening van de
dag. Als alle scholen dit vrolijke lied op
hetzelfde moment zingen, dan moet dat toch
in de hele stad te horen zijn! We gaan er een
fantastische dag van maken!
LENTEFEEST
Ook op Montessori basisschool De Petteflet
besteden wij op 21 maart aandacht aan het
60-jarig bestaan van XPect Primair.
Het is tevens de start van de lente, dus een
mooie dag voor een “Lentefeest.”
Om 8.30 uur openen wij de dag met een dans
en het lied dat speciaal voor deze gelegenheid
is geschreven. Deze opening vindt buiten
plaats. Ouders zijn van harte welkom om te
komen kijken.
Voor fruit en drinken wordt gezorgd. De lunch
wordt door de kinderen zelf mee genomen.
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 ontwikkelingsmaterialen, 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.
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
zijn welkom, ook ouders die hun kind al op
onze school hebben zitten zijn van harte
welkom.
NIEUWE MR-LEDEN
Enige tijd geleden zijn
er verkiezingen
gehouden voor de
oudergeleding van de
MR.
In de bijlage een brief met informatie over de
uitslag.
EXTRA MATERIAAL
Onlangs hebben de groepen
1/2 een grote hoeveelheid
fantastisch materiaal mogen
ontvangen. Dit is geschonken
door een van de ouders van de
onderbouw. Het materiaal
bestaat uit leer- en
knutselmiddelen. Hier zal door
onze leerlingen met veel plezier mee gewerkt
worden. Heel veel dank hiervoor!
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VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Voor het organiseren van extra activiteiten, zoals
Sinterklaas, kerst, carnaval e.d. vragen wij een
vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt € 80,00
en bestaat uit twee delen.
Het eerste deel betreft een bijdrage van € 40,00
voor de activiteiten die samen met de OAC voor
onze leerlingen worden georganiseerd. In de
schoolgids staan de verschillende activiteiten
benoemd.
Het tweede deel betreft een bijdrage van € 40,aan het schoolkamp (groep 3 t/m 8) en het
schoolreisje (groep 1/2).
De bijdrage voor schoolreis/schoolkamp wordt in
de week van 25 maart geïnd.
Indien u nog geen machtiging hebt afgegeven,
neem dan contact op met de administratie
(aanwezig maandag en vrijdag).

LUIZENOUDERS GEZOCHT
Na elke schoolvakantie
worden de kinderen
gecontroleerd op luizen.
Deze controle vindt
plaats op woensdag.
Om verschillende
redenen hebben enkele ouders deze taak
moeten stoppen. Wij zijn daarom op zoek
naar versterking.
Hebt u interesse, stuur dan een email naar de
administratie van de school:
erna.poort@xpectprimair.nl

EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Bart Bekker.
Elke maandag loop ik
stage bij groep 1-2. Nadia
is mijn mentor.
Deze stage is onderdeel
van een avondopleiding
aan de PABO in Tilburg.
Dit is voor mij een
omscholing, hiervoor was ik ontwerper.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om af te
spreken met vrienden, te lezen en hard te
lopen. Al heb ik op dit moment niet veel tijd
over naast mijn studie en het opvoeden van
mijn twee jonge dochters.
Ik hoop u snel eens te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Bart Bekker
KALENDER
Donderdag 21 maart
Maandag 25 maart
20.00-21.30 uur
Dinsdag 26 maart

Vrijdag 29 maart

60 jaar XPect
Primair
OAC vergadering
Opening
Leerarrangement
Mens en natuur
Studiedag
Alle leerlingen vrij

