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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie
Ik hoop dat iedereen zijn accu weer heeft
kunnen opladen na twee weken meivakantie.
We gaan de laatste periode in van dit
schooljaar.
Als school zijn we al aan het kijken naar het
nieuwe schooljaar. Onder andere de formatie
(groepsverdeling e.d.) staat op onze agenda.
We zijn aan het bekijken met hoeveel groepen
we komend schooljaar gaan starten, hoe
kunnen we de ondersteuning weer goed
inrichten, welke specialismen hebben we als
school nodig.
Kortom, voldoende keuzes die we samen gaan
maken. Wat wel voorop blijft staan is de
Montessoriaanse groepsverdeling (twee
leerjaren bij elkaar, groepen 1-2/3-4/ 5-6/78).
Deze week hebben we ook
de resultaten van de
verplichte eindtoets mogen
ontvangen. We zijn als
school erg trots op het
resultaat. Als school hebben
we een eindscore gehaald van 542,7 !!!. De
kinderen, leerkrachten en ondersteuning
hebben het fantastisch gedaan, een
compliment hiervoor. Als directie is het fijn
om te zien dat alle interventies die we dit
schooljaar hebben ingezet, zo’n mooi
resultaat hebben opgeleverd.
Maandag 20 mei a.s. hebben we als team een
studiedag (de leerlingen zijn deze dag vrij).
We bespreken dan onze schoolontwikkeling
op de verschillende vakgebieden.
Wens ik u allen een fijn weekend.
Bas Evers

FLETTEPRETFEEST EN BARBECUE
Voor het afsluiten van dit schooljaar staan de
komende weken een aantal gezellige
activiteiten gepland.
Vrijdag 7 juni vindt het jaarlijkse
‘Flettepretfeest’ plaats. Het thema van dit jaar
is ‘Mens en dier’.
De jaarlijkse barbecue combineren we dit jaar
met de ouderbedankavond op vrijdag 28 juni
van 17:00 tot 19:00 uur.
Hiervoor kunnen kaarten worden gekocht in
de week van 17 juni. Verdere informatie
hierover volgt nog.
PEUTERACTIVITEIT
Woensdag 22 mei
organiseren wij weer
een activiteit voor
kinderen vanaf 2 jaar.
Bij lekker weer gaan we
samen met de kleuters
buiten spelen, klimmen,
rennen of fietsen.
Bij slecht weer doen we binnen iets gezelligs.
Van 10.30-11.15 uur zijn de peuters, samen
met papa en mama, van harte welkom.
Uiteraard zijn vriendjes en vriendinnetjes ook
welkom.
SCHOOLFOTOGRAAF
Vrijdag 24 mei komt
Foto Verreijt
schoolfoto’s maken. De
afhandeling van de
schoolfotografie gaat
via internet. Dit
betekent dat uw kind
ongeveer 2 weken na
het maken van de foto’s van de leerkracht een
inlogkaartje ontvangt. Op het inlogkaartje
vindt u een uniek inlognummer en
wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis
in op www.fotokeuze.nl
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U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL.
Wanneer u niet kunt betalen via iDEAL kunt u
bellen naar Foto Verreijt: 024-3452383. Als u
wilt kunt u de inloggegevens doorsturen naar
familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of expartners), zodat zij zelf een bestelling kunnen
plaatsen op de site.
Wij als school stellen voor u geen pakket
samen. U kunt zelf op de site kiezen welke
foto’s u wilt bestellen.
Naast de standaard portretfoto biedt Foto
Verreijt ook een hele serie foto’s met
verschillende poses van uw kind.
Broertjes/zusjes foto’s van kinderen die
allemaal op de Petteflet zitten worden
gemaakt onder schooltijd.
Broertjes/zusjes die (nog) niet op de Petteflet
zitten, kunnen ook samen op de foto worden
gezet. Dit kan van 8.00-8.30 uur en gaat op
volgorde van binnenkomst.
Met vriendelijke groet,
Joyce Brouwers.
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Op vrijdagochtend is Koen van Nisselrooy
(medewerker van het IMW) aanwezig op onze
school.
Om vragen over de opvoeding of ontwikkeling
van uw kind te beantwoorden is er op een
aantal ochtenden een spreekuur.
Dit spreekuur vindt plaats inde IB-ruimte op
de volgende data:
• Vrijdag 17 mei 2019 vanaf 10:15 uur
• Vrijdag 24 mei 2019 vanaf 08.30 uur
• Vrijdag 7 juni 2019 vanaf 08.30 uur
• Vrijdag 21 juni 2019 vanaf 08.30 uur
• Vrijdag 28 juni 2019 vanaf 08.30 uur

VAKANTIETOERNOOI VELDVOETBAL
In de meivakantie heeft onze school
meegedaan het veldvoetbaltoornooi.
Hieronder een verslag van enkele deelnemers:
“29 april 2019: het veldvoetbal begon, we
hadden er
allemaal veel zin
in. De eerste
wedstrijd was
tegen
Boemerang, dat
was best
makkelijk. We
hadden met 8-0
gewonnen. De
tweede wedstrijd was tegen Huibeven, die
hadden we met 5-0 gewonnen en ging ons ook
best makkelijk af, we hadden een sportieve
wedstrijd gespeeld. Iedereen had er nog zin in
en we waren nog steeds blij. De derde
wedstrijd speelden we tegen de Heerevelden,
we hadden helaas een slechte wedstrijd, want
we hadden 0-7 verloren. Ze hadden ook hele
goede voetballers in hun team en hoe hun
voetbalden ging iets te snel voor ons. En als
we niks hadden te doen gingen we keeper
(Marcel) inschieten en ons zelf. De vierde
wedstrijd speelden we tegen de Auris Florant.
Die hadden we helaas ook verloren omdat ze
niet sportief speelden, want als je iemand voor
bij speelde of dicht in de buurt kwam van de
goal dan gingen ze je tackelen en dat is
onsportief.”
Koen, Ravi & Linde
DAG VAN DE LOGISTIEK
Heb je wel eens een brandje geblust? Of in
een hijskraan tientallen meters de lucht in?
Dat kan, op de Dag van de Logistiek. Er zijn
demonstraties en je kunt zien hoe een schip
wordt gelost.
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Deze Dag van de Logistiek vindt plaats op
zondag 19 mei van 10.30-16.00 uur op
Industrieterrein Vossenberg West.

VAKANTIEBIEB

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te
lezen tijdens de zomervakantie en biedt een
brede selectie van maar liefst 50 e-books voor
het hele gezin.
De VakantieBieb-app is een zomercadeautje
van de Bibliotheek en gratis te downloaden in
de App Store en Google Play Store. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb is beschikbaar van 1 juni tot
en met 31 augustus.
Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar.
KALENDER
Maandag 20 mei
Dinsdag 21 mei
Woensdag 22 mei
10.30-11.15 uur
Vrijdag 24 mei
Vrijdag 24 mei

Studiedag
Alle leerlingen vrij
GMR-vergadering
Peuteractiviteit
Schoolreisje groep
1-2
Schoolfotograaf

