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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie:
Vorig jaar rond deze tijd werd bekend dat ik
vanuit Xpectprimair de nieuwe directeur zou
gaan worden van de Petteflet. Inmiddels zijn
we een jaartje verder en kan ik met gepaste
trots tevreden terugkijken op mijn eerste jaar
op de
Petteflet.
Ik zie steeds
meer de
Montessoriaanse manier van werken en
handelen. De collega’s en kinderen ervaren
steeds meer het vertrouwen in hun eigen
ontwikkeling, mooi om dat zo te zien. Ik weet
dan ook dat we de ontwikkeling die we
SAMEN hebben ingezet ook volgend jaar zal
doorgaan.
Inmiddels zijn we als team alweer bezig met
de voorbereiding voor het schooljaar 20192020. Een van de onderdelen is de
groepsverdeling.
Zoals u weet is in het Montessoriconcept het
een voorwaarde om jaarlijks de
groepssamenstelling aan te passen. Het ene
jaar ben je de jongste, het andere jaar ben je
de oudste van de groep. Dit vanwege onze
heterogene groepssamenstelling. (twee
jaargroepen bij elkaar, b.v. 5-6). Om een
evenwichtige groepssamenstelling te krijgen
kijken we bij het formeren van de nieuwe
groep naar een aantal zaken die daarvoor
zorgen:
• Evenwichtige verdeling van de
verschillende niveaus van de leerlingen
• Broertjes/zusjes in principe niet bij elkaar
in de groep
• Groepsgrootte
• Verhouding jongens/meisjes

• Vriendjes/ vriendinnetjes
Ook kijken we naar de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerling. Het kan dan ook
voorkomen dat leerlingen “bewust” niet bij
elkaar in de groep gaan komen vanwege hun
sociaal-emotionele groei die ze doormaken.
Soms is het juist goed dat de “afhankelijkheid”
tussen leerlingen onderling, even doorbroken
gaan worden, waardoor de leerling in zijn
“onafhankelijkheid” zijn groeistappen kan
zetten.
Donderdag 20 juni a.s. komen de “nieuwe
groepen” tijdens de wisselmiddag bij elkaar
met daarbij de leerkracht(en) die de groep
gaat draaien.
COMPENSATIEWEEK JUNI 2019
Aankomende week zijn de leerlingen vrij en
gaan wij ons, als team,
bezighouden met
onderwijskundige
ontwikkelingen en
alvast kijken naar het
nieuwe schooljaar.
We wensen alle kinderen een fijne week toe!
CITO eindtoets groep 8 2019:
De leerlingen van groep 8 hebben de
afgelopen periode hun uitslag gekregen van
de IEP eindtoets. Onze school heeft het prima
gedaan en scoort boven het landelijk
gemiddelde. (School score 542,8, landelijk
gemiddelde 535,7).
Ook zijn alle leerlingen aangemeld bij de
school van keuze van het voortgezet
onderwijs. We hopen dat iedereen een goede
keuze heeft kunnen maken en wensen de
schoolverlaters alvast veel succes toe op hun
“nieuwe” school.
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VAKANTIEPLANNING SCHOOLJAAR 2019 2020
We krijgen de afgelopen periode steeds meer
vragen over de vakantieplanning 2019-2020.
Vooral de vraag wanneer de
compensatiedagen zullen zijn voor de
leerlingen. Ieder jaar wordt berekend hoeveel
extra compensatiedagen de kinderen gaan
krijgen vanwege de overschrijding van de 940
uur per schooljaar dat de kinderen les krijgen.
In overleg met de Medenzeggenschapsraad
bekijken we wanneer deze compensatiedagen
het beste kunnen plaats vinden. Voor het
schooljaar 2019-2020 is besloten dat de
compensatieweken dit jaar zullen plaats
vinden op:
• Week 43 (21 oktober t/m 25 oktober
2019), aansluitend aan de herfstvakantie.
• Week 23 ( 2 juni t/m 5 juni 2020),
aansluitend aan 2e pinksterdag.
De volledige jaarplanning, inclusief vakanties,
compensatieweken, studiedagen e.d. zullen
we u op korte termijn toesturen.
AFSPRAKEN IN EN OM SCHOOL
Afspraken en regels zijn er om het elkaar naar
de zin te maken en om de schoolomgeving
voor eenieder zo veilig mogelijk te houden.
We constateren de afgelopen periode een
aantal zaken die we graag onder uw aandacht
willen brengen.
1.
Kom op tijd !!
We merken dat nogal wat ouders hun kind te
laat naar school brengen. Vaak ligt dit NIET
aan de kinderen, maar aan ‘het ritme’ van
ouders. Te laat komen kan wel eens
gebeuren, maar als wij de absentielijsten
bekijken zijn dat vaak dezelfde
ouders/kinderen. Met deze ouders gaan wij
binnenkort in gesprek.

Waarom:
a) Als uw kind steeds te laat in de groep
komt, stoort dat de lessen die al
begonnen zijn.
b) Uw kind voelt zich hierbij ongelukkig.
Hij/zij weet dat hij weer te laat is, daar
eigenlijk niets aan kan doen, maar wel
weer alleen die volle klas in moet.
c) Uw kind mist steeds 5 à 10 minuten (of
zelfs meer) onderwijstijd. Dat lijkt weinig,
maar elke dag 5 minuten te laat x 5
schooldagen x 40 schoolweken = 1000
minuten = 16 ½ uur = ruim drie
schooldagen. Bij frequent te laat komen,
kan dit voor ons aanleiding zijn een
melding te doen bij de
leerplichtambtenaar.
2.

Uw kinderen niet met de auto voor de
school afzetten !!
Helaas constateren we te
vaak dat ouders hun
kinderen met de auto
voor school afzetten. Dit
levert soms gevaarlijke
situaties op. We willen u
dan ook vragen om de
auto te parkeren in de daarvoor bestemde
parkeerplaatsen en dan het kind uit de
auto te laten stappen.

Waarom:
a) Parkeren voor school belemmert het
zicht voor kinderen. En levert dus
gevaarlijke situaties op.
b) De openslaande portieren veroorzaken
gevaarlijke situaties voor de fietsers,
maar ook voor het kind dat uitstapt.
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We hopen dat u zich hieraan houdt en ervoor
zorgt dat iedereen met een veilig gevoel naar
school kan komen. We hopen op uw begrip.
DAAROM GRAAG UW MEDEWERKING IN
SCHOOL EN IN DE SCHOOLOMGEVING!
Wens ik u allen, mede namens het team, fijne
Pinksterdagen toe.
Groeten,
Bas Evers
THEATERBEZOEK
Maandag 3 juni zijn
de groepen 1 t/m 4
met de bus naar De
Nieuwe Vorst
geweest voor een
theatervoorstelling.
Bij deze voorstelling
werd gebruik
gemaakt van
schaduw en projectie. Dat leverde veel
bijzondere en hilarische taferelen op. De
kinderen rolden over hun stoelen van het
lachen!
Dit uitje was érg leuk, maar ook best
spannend en vermoeiend.
PEUTERACTIVITEIT
Vrijdag 21 juni
organiseren wij weer een
activiteit voor kinderen
vanaf 2 jaar. Bij lekker
weer gaan we samen
met de kleuters buiten
spelen.
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
uitgenodigd.

FLETTEPRET BARBECUE
Om het schooljaar
gezellig af te sluiten,
organiseren wij op
vrijdag 28 juni van
17.00-19.00 uur onze
jaarlijkse Flettepret
barbecue.
In de bijlage van deze oudermemo kunt u
lezen hoe u dit gezellige feest niet kunt
missen.
SCHOOLFOTOGRAAF
Deze week hebben de
kinderen de
inlogkaarten voor de
schoolfoto’s
meegekregen.
Als u het inlogkaartje
kwijt bent geraakt, of
als er iets niet klopt,
kunt u contact opnemen met Foto Verreijt. Dit
kan per telefoon (024 3452383) of per email
(info@fotoverreijt.nl)
KALENDER
Maandag 10 juni

Dinsdag 11 juni t/m
vrijdag 14 juni
Vrijdag 31 mei
Maandag 17 juni t/m
donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni, 10.3011.15 uur

Tweede
Pinksterdag
Alle leerlingen vrij
Studieweek
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Avond4daagse
Peuteractiviteit

