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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
LENTEFEEST
Wat een fijn feest
was het 21 maart.
Het weer werkte
natuurlijk
fantastisch mee.
Onze vliegende
reporters hebben
vol passie verslag
gedaan van de dag
en we hebben met elkaar de dag spetterend
geopend in de hal van de school.
Mede dankzij de vele ouders en onze collega’s
hebben we het plaatje van de begeleiding van
spellen, workshops en kunstwerken rond
gekregen.
De kunstwerken zijn tentoongesteld in de
LocHal. De kinderen hebben hiervoor een
toegangsbewijs ontvangen.
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.
TENTOONSTELLING XPECT PRIMAIR 60 JAAR.
Vanaf vandaag is het
museum in de LocHal
geopend voor publiek.
Onze leerlingen
hebben de afgelopen
weken hard
gebrainstormd,
nagedacht en gewerkt
om een prachtig
kunstwerk te creëren.
Bij het kunstwerk hebben de leerlingen
bedacht hoe ons onderwijs er in de toekomst
gaat uitzien.
In de toekomst vliegen onze kleuters naar
school.
De middenbouw heeft het schoolgebouw van
de toekomst gemaakt.
De bovenbouw heeft een tijdmachine
ontworpen. De tijdmachine is kapot, want zij
willen onderwijs in het heden.
Tijdens je bezoek aan het museum kun je via
een QR code de kinderen horen vertellen over
hun gemaakte kunstwerk.
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MONTESSORI BASISSCHOOL DE PETTEFLET IS
GEZOND!
In schooljaar 2017/2018
hebben we als team de
beslissing genomen om een
Gezonde School te willen
worden. We zijn ons hierbij
gaan richten op het
themacertificaat ‘voeding’.
In de afgelopen 1.5 jaar hebben we
verschillende stappen gezet om dit certificaat
binnen te halen.
Inmiddels is het themacertificaat aan ons
toegekend en mogen wij ons officieel een
Gezonde School noemen. De plaquette wordt
op vrijdag 17 april tijdens het gezonde school
ontbijt onthuld.
Omdat we een Gezonde School zijn mogen we
deelnemen aan de landelijke gezonde
traktatie verkiezing.
Deze verkiezing wordt
eerst op school
gehouden. Dit zal
plaatsvinden op
maandag 1 april 2019.
We gaan dan de mooiste, creatiefste en
gezondste traktatie uitkiezen.
Neem dus jouw mooiste, creatiefste en
gezondste traktatie mee naar school en zet
deze op de jurytafel in de hal. De jury bestaat
uit:
- Bas Evers
- Richard Bakx
- Annemiek Vorselaars
De winnaar van onze schoolverkiezing mag op
vrijdag 5 april naar de LocHal om onze school
te vertegenwoordigen tegenover de overige
101 Gezonde Scholen uit de regio GGD Hart
voor Brabant. De winnaar van deze regiofinale
mag op woensdag 15 mei de regio
vertegenwoordigen op de landelijke finale in

Utrecht.
Neem aanstaande maandag dus jouw
mooiste, creatiefste en gezondste traktatie
mee naar school en doe mee aan de
Landelijke Gezonde Traktatie verkiezing!
AMY’S GREATEST DREAM
Eén meisje, één droom, één team
U heeft hem vast al in de school zien hangen:
de poster van Amy’s greatest dream.
Een bijzondere voorstelling van jonge,
talentvolle circusmakers waar we graag uw
aandacht op vestigen. Ook een van onze
leerlingen staat zondag 19 mei namelijk op
het podium: Eveline uit groep 5.

Een droom die tot leven komt
De show ontstond als eerbetoon aan een
overleden circusgenootje: Amy. Zij zat op
circusles in Goirle en droomde erover om
later in een echt circus op te treden. Voor
haar wordt deze droom helaas nooit meer
werkelijkheid.
Amy stierf drie jaar geleden op achtjarige
leeftijd. Met deze show laat haar team zien
dat Amy niet wordt vergeten. Sterker nog, ze
laten haar droom tot leven komen.
Prijswinnende circusmakers
Het resultaat is een heel bijzondere
circusvoorstelling zonder winstoogmerk.
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Dromerig en ontroerend, maar ook snel,
dynamisch en met een enorme wauw-factor.
Amy’s greatest dream is een wervelende
circusshow. Een team jonge en talentvolle
circusmakers laat zien wat ze in huis hebben.
En dat is heel wat. Niet voor niks wonnen ze in
2017 glorieus Circus Got Talent en treden ze
geregeld op tussen internationale
circusartiesten.
Erbij zijn?
Let op: tot 1 april zijn de kaarten in
voorverkoop en kosten ze € 10,- per stuk.
Na 1 april betaalt u € 12,50 per kaartje.
Meer informatie en
kaarten: www.janvanbesouw.nl
KALENDER
Zaterdag 30 maart
10.00-12.00 uur
Maandag 1 april

Informatieochtend
Montessorionderwijs
Schoolverkiezing
Gezonde Traktatie

