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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie
Afgelopen week ben ik op het schoolkamp van
de groepen3-4 en 5-6 geweest en heb daar
een fijne sfeer mogen ervaren. De kinderen,
leerkrachten en ouders hebben een
fantastische tijd meegemaakt. Het kamp is
naast ontspanning ook een onderdeel in het
Montessori-onderwijs wat betreft
zelfstandigheid en samenwerking. Ik ervaar
dan ook weer dat dit soort activiteiten voor
zowel het individuele kind als voor de
groepsvorming een belangrijk item is.
Naast de sociaal emotionele ontwikkeling is
ook de cognitieve ontwikkeling een aspect dat
we goed monitoren.
Op het eind van de
schoolloopbaan maken
de kinderen van groep 8
dan ook een eindtoets.
Deze wordt
aankomende week bij
de kinderen uit groep 8
afgenomen. We wensen
ze heel veel succes.
Volgende week vieren we de
Koningsdag vanwege het feit
dat vandaag de kinderen uit
de groepen 3-4 op kamp
waren. We willen dit “feest”
graag met heel de school
vieren vandaar dat wij
aanstaande vrijdag een
gezellige ochtend organiseren.
Wens ik u alvast een fijne meivakantie toe met
hopelijk mooi weer.
Fijn weekend
Bas Evers

KAMP GROEP 5/6 2019
Maandag 8 en dinsdag 9 april heeft groep 5-6
genoten van een geweldig kamp.
Hieronder een verslag, geschreven door Floris
en Robin.

Dag1
Op maandag vertrokken we naar de
Roerdomp. Toen moesten we wachten tot
12:00 uur. Daarna hadden Chantal en Judith
een kistje en daar moesten wij de sleutel van
zoeken. Toen het kistje open was zat er
allemaal snoep in. Daarna mochten we pas
ons huisje in. Toen gingen we onze spullen
uitpakken. Daarna gingen we smurfen
stratego spelen in het bos En toen gingen we
slapen.
Dag 2
Dinsdag gingen we ontbijten. Daarna gingen
we buiten spelen op het veld. Daarna gingen
we de spelen: touwtrekken, suikerklontjes
toren bouwen als je dat klaar had moest je je
eigen envelop zoeken en daarin zat een
geheime opdracht de opdracht was (je moest
in de cirkel gaan staan als je dacht dat de 5
minuten voor bij waren) en een wedstrijdje op
de stormbaan. Daarna gingen we fruit eten.
Daarna mocht je met een van de ouders naar
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het bos. En de meeste kinderen mee. Een
paar kinderen hadden zelfs een huis uit zand
gehakt.
Dag 3
We gingen het finalespel doen. Team zuid
mocht tien seconden eerder beginnen , omdat
hun 4 expeditie munten hadden en team
noord 3. De opdracht was: ren naar de
stormbaan, daar liggen witte enveloppen, ren
dan terug naar het huisje. In die enveloppen
zaten puzzels. Als je die gemaakt had rende je
naar de pionnen en daar moest je met
pittenzakjes gooien in een pan en de winnaar
was……….. Emiel!!!!!
Wij vonden het heel leuk, lekker weinig
geslapen.
Groetjes, Robin en Floris.
KONINGSSPELEN-PASEN
Vrijdagochtend 19 april
vieren we een
combinatie van Pasen en
Koningsspelen.
Het is natuurlijk leuk als
je verkleed komt, een
haasje met een kroon of
een oranje shirt met
konijnenoren of gewoon
in het paasbeste pak.
We starten deze dag met de Koningsdans.
Dan gaan we samen ontbijten. De kinderen
kunnen dus met een lege maag naar school
komen.
Daarna volgen verschillende activiteiten. Er
zijn al veel hulpouders, maar we kunnen er
nog een paar gebruiken. Het inschrijfformulier
hangt bij de ingang. Ook eierdozen zijn nog
steeds welkom!

Neem deze dag mee: Bord-beker-bestek en
fruitspullen.
De kinderen zijn om 12.00u vrij en dan begint
de meivakantie!
TEXTIELACTIE
Onze school doet mee
aan de textielactie van
de gemeente Tilburg.
Naast een positieve
bijdrage voor het milieu
levert dit extra
inkomsten op voor de
school.
De gemeente verdubbelt
de opbrengst bij de twee
scholen en/of verenigingen die het meest
aantal kilo’s inzamelen.
Textiel is een aparte afvalsoort en hoort
daarom te worden gesorteerd. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld kleding, riemen, schoenen,
gordijnen en beddengoed.
Bruikbare kleding en schoeisel wordt verkocht
als tweedehandskleding in arme landen. Een
deel van het textiel dat niet meer bruikbaar is
wordt gerecycled tot grondstof voor
textielmaterialen, bijvoorbeeld garens voor
het maken van nieuwe kleding, maar ook voor
vloerbedekking, dekens en vilt voor
geluidsisolatie. Van kapotte kleding worden
poetsdoeken en isolatiemateriaal gemaakt.
KINDERVAKANTIEWERK REESHOF
Van 12 t/m 16 augustus 2019
kunnen de kinderen weer
deelnemen aan het
Kindervakantiewerk Reeshof.
Inschrijven kan op 13 en 15
mei van 19.00-21.00 uur op
OBS Heerevelden.
Meer informatie hierover vindt u op
www.kvwreeshof.nl.
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KALENDER
Maandag 15 april

Opening
Leerarrangement
Mens en natuur

Vrijdag 19april

Koningsspelen

Vrijdag 19 april

Alle leerlingen om
12.00 uur vrij

Maandag 22 april t/m
vrijdag 3 mei

Meivakantie

