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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet

Vanuit de directie:
Het schooljaar 2018-2019 zit er weer bijna op.
We kunnen met z’n allen terugkijken op een
goed en fijn jaar. Onze Montessoriaanse
werkwijze is weer sterk zichtbaar in de school.
Het is een genot om te zien dat de kinderen
zich ontwikkelen vanuit hun intrinsieke
motivatie. We hopen dat de groei van zowel
het individuele kind als de school zich
voortzet.
De voorbereidingen
voor het nieuwe
schooljaar zijn in volle
gang.
Maandag 19
augustus starten we
met de volgende groepen: twee groepen 1-2,
twee groepen 3-4, twee groepen 5-6 en één
groep 7-8.
Tijdens het doordraaiuurtje van
donderdagmiddag 20 juni gaan alle kinderen
kennismaken in hun nieuwe groep.
De kinderen van groep 8 zijn om 12.00 uur
vrij. Zij gaan kennismaken op hun nieuwe
school.
Aankomende week gaat groep 7-8 op
schoolkamp. We wensen ze heel veel plezier
en hopen op mooi weer,’
Fijn weekend
Bas Evers

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Hieronder het overzicht van de vakanties het
schooljaar 2019-2020.
Vrijdag 4 oktober 2019
Maandag 14 oktober
t/m vrijdag 25 oktober
2019
Maandag 23 december
2019 t/m vrijdag 3
januari 2020
Vrijdag 21 februari
2020
Maandag 24 februari
t/m vrijdag 28 februari
2020
Vrijdag 10 april 2020
Maandag 13 april
Maandag 20 april t/m
vrijdag 1 mei 2020
Dinsdag 5 mei 2020
Donderdag 21 mei en
vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni t/m
vrijdag 5 juni 2020
Vrijdag 10 juli 2020
Maandag 13 juli t/m
vrijdag 21 augustus
2020

Dag van de
leerkracht
Alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
en
compensatieweek
Kerstvakantie
Vrije middag
Voorjaarsvakantie
Vrije middag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Compensatieweek
Vrije middag
Zomervakantie

Studiedagen worden binnenkort bekend
gemaakt.
THEATERBEZOEK BRABANTS
INTERNATIONAAL KINDERFESTIVAL
Voor kunst en
cultuur gaan de
leerlingen
binnenkort naar
een voorstelling
van het Brabants
internationaal
kinderfestival.
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Maandag 3 juni gaan de groepen 1 t/m 4 met
de bus naar een voorstelling in theater NWE
Vorst in Tilburg. We verwachten de leerlingen
terug om 14.45 uur.
Donderdag 6 juni gaan de groepen 5 t/m 8
met de bus naar het Chassé theater in Breda.
De voorstelling duurt tot 14.45 uur. De
leerlingen zijn om ca. 15.20 uur terug op
school.
FLETTEPRETFEEST
Vrijdag 7 juni vindt het jaarlijkse
‘Flettepretfeest’ plaats.
De kinderen nemen zelf hun lunch mee, voor
fruit en drinken wordt gezorgd.
We maken er een gezellige dag van.
DE DIERENWINKEL
In de hal bij de groepen 1
en 2 wordt druk gewerkt
aan het inrichten van een
dierenwinkel.
Hiervoor kunnen we nog
verpakkingen/doosjes van
dierenvoer gebruiken. Ook speeltjes, waar uw
huisdier niet meer mee speelt of die we een
poosje mogen lenen zijn welkom.
Heeft u iets voor onze winkel, geef dit dan aan
één van de leerkrachten.
Als u het graag terug ontvangt, voorzie het
dan van naam.
Misschien kunnen we u als ouder in onze
winkel ontvangen.
TRACTORBAND
Wij zijn op zoek naar een
tractorband, om op de
speelplaats een rotonde
te maken voor onze
kleuters. Hoe leuk zou het
zijn als we met
verkeersborden erbij, een
échte verkeerssituatie kunnen nabootsen,
waar de kinderen de regels van het verkeer

spelenderwijs leren.
Wie kan ons hieraan helpen?
TECH ONTDEKKINGSROUTE
Deze week is het
Dutch Technology
Week.
In het kader van
deze week kun je
zaterdag 25 mei van
13.00-16.00 uur de gratis naar de
toegankelijke High Tech ontdekkingsroute in
de @LocHal
KALENDER
Maandag 27 t/m
woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Maandag 3 juni
Donderdag 6 juni
Vrijdag 7 juni

Kamp groep 7-8
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Theaterbezoek
groep 1 t/m 4
Theaterbezoek
groep 5 t/m 8
Flettepretfeest
Afsluiting
Leerarrangement
Mens en natuur

