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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie
Nog twee weken en we hebben vakantie.
Twee weken waar nog veel gezellige, maar
ook leerzame, informatieve zaken op de
agenda staan.
Tijdens de compensatieweek hebben we als
team onze schoolontwikkelingen geëvalueerd,
vooruitgekeken richting het nieuwe
schooljaar, de portfolio’s klaar gemaakt,
kortom een productieve week. En zo komt het
einde van het schooljaar steeds dichterbij.
De leerlingen uit de
groepen 8 zijn
gisteren naar hun
nieuwe VO-school
gegaan om kennis
te maken met de
school en de nieuwe klasgenoten.
De leerlingen uit de groepen 1 t/7 hebben
gisteren kennis gemaakt met hun nieuwe
leerkracht en groepsgenoten. Altijd een
spannend moment voor de kinderen.
Momenteel zijn we ook bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar
wat betreft de invulling van het gebouw.
Volgend schooljaar zal groep 5-6 van Luke en
Mylène op de eerste verdieping gaan zitten en
is het documentatiecentrum/bieb verplaatst
naar het leerplein.
Het Leerplein verplaatsen we naar de tweede
verdieping, in het torenkamertje !! Kortom,
genoeg activiteiten.
Groep 8 is hard bezig met het repeteren van
de afscheidsmusical. Deze zal plaatsvinden in
de laatste schoolweek. Aan de
voorbereidingen te zien gaat het een
spetterende show worden.

Heel veel succes groep 8!
FLETTEPRET BARBECUE
Ik hoop alle ouders
en kinderen op
vrijdag 28 juni te
mogen ontmoeten
op de FLETTEPRET
BARBECUE. Een
gezellige activiteit
waar we SAMEN op
een ontspannen manier terug kunnen kijken
op het afgelopen schooljaar.
Tijdens deze barbecue
willen we vanuit school
alle ouders en kinderen
BEDANKEN voor het
geweldige schooljaar.
In een informele setting
kunnen we het glas met elkaar heffen en
terugkijken op dit schooljaar. Voor de
kinderen zijn er voldoende activiteiten en u
als ouder bent daarbij van harte welkom. Ik
hoop iedereen de hand te kunnen schudden!
En ……………………….. volgende week wordt het
erg warm !!!!!!! We gaan van dag tot dag
bekijken hoe we hier het beste mee kunnen
omgaan. Omdat de
kinderen ook buiten
spelen is het misschien
wel slim om de kinderen
van tevoren goed in te
smeren en/of
zonnebrandcrème mee te
geven. Mocht het heel extreem gaan worden
dan zullen we u tijdig informeren over
eventuele aanpassingen!!
Fijn weekend
Bas Evers
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MR VERKIEZINGEN
Enige tijd geleden
hebben wij
verkiezingen
gehouden voor een
nieuw ouder-lid in de
MR.
Hieruit zijn 2 enthousiaste ouders gekomen
die zich beschikbaar hebben gesteld.
Suzanne Broekhuizen-Dijksman had de
meeste stemmen. Zij zal in het nieuwe
schooljaar tot de oudergeleding van de MR
toetreden.
MR de Petteflet
NIET TE FILMEN!
De afgelopen weken heeft groep acht heel
hard gewerkt aan
het maken van de
musical. Ze hebben
het decor
geschilderd, de
liedjes ingestudeerd
en de tekst goed
geleerd. Ze zijn hier zelfstandig mee aan de
slag gegaan en dat hebben ze heel goed
aangepakt.
Ze zijn helemaal klaar voor de musical “Niet te
filmen”.
Woensdag 3 juli treden ze in de ochtend als
eerste op voor de kleuters, daarna zijn de
groepen 3 tot 7 aan de beurt.
Om 19:00 uur treedt de groep op voor familie.
Alle leerlingen hebben 6 kaartjes gekregen.
Na de musical is het tijd voor een gezellige
afsluiting. Rond 21.30 uur sluiten we de avond
af.

JUFFENDAG/BADJESDAG
In verband met het
mooie weer hebben
we besloten de
juffendag te
organiseren op
donderdag 27 juni.
Wij combineren dit met badjesdag.
Alle kinderen mogen die dag zwemkleding,
een handdoek en waterpistolen meenemen.
Kinderen uit de groepen 1-2 mogen ook
badjes meenemen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind goed
ingesmeerd is en eventueel extra
zonnebrandcrème meegeven.
KALENDER
Maandag 24 juni t/m
vrijdag 28 juni 2019
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni,
17.00-19.00 uur
Woensdag 3 juli,
19.00-21.00 uur
Vrijdag 5 juli

Maandag 8 juli t/m
vrijdag 16 augustus

Portfoliogesprekken
Juffendag/badjesdag
Flettepret Barbecue
Musical groep 8
Vrije middag
Leerlingen vanaf
12.00 uur vrij
Zomervakantie

