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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie

toewensen en mochten er vragen of
onduidelijkheden zijn, mijn deur staat voor u
open.
Bas Evers

We zijn weer begonnen

Informatieavond
Een nieuw
schooljaar, een
nieuwe start,
nieuwe mensen,
nieuwe
speerpunten,
enz. vraagt om
een goede,
transparante communicatie.
Om u hierover te informeren nodigen wij jullie
uit voor een algemene informatieavond op
woensdag 28 augustus van 19.00 tot ca.
20.30 uur.
In de bijlage vindt u de uitnodigingsbrief met
meer informatie.

136 leerlingen, 7 groepen, 20 collega’s,
overblijfouders en heel veel hulpouders!!
Na een periode van zes weken vakantie zijn
we deze week weer gestart. Fijn om zoveel
vrolijke, uitgeruste en glunderende gezichtjes
te mogen begroeten. We hopen dat iedereen
de accu goed heeft kunnen opladen en weer
klaar is voor een gezellig, maar vooral ook fijn
schooljaar. Wij als team hebben er in ieder
geval heel veel zin in.
Ruim vóór de eerste schooldag werden de
lokalen montessoriaans ingericht, zodat de
“voorbereide omgeving” volledig in het teken
staat van het kind. De komende weken zullen
ook weer diverse ontwikkelingen op onze
school opgestart gaan worden, die ervoor
zorgen dat het onderwijs op onze school nog
beter is afgestemd op de ontwikkeling van
ieder individueel kind.
Ik wil alle kinderen, ouders/verzorgers,
collega’s nogmaals een geweldig schooljaar

School-afspraken Start en Einde Schooldag
Aangezien we als montessoribasisschool de
montessoriprincipes willen uitdragen, vragen
we u met klem om de bijlage goed door te
lezen.
Daarin leest u o.a. over de afspraken die we
hanteren om onze leerlingen te begeleiden
richting zelfstandigheid bij het wegbrengen en
het ophalen op school. We vragen daarbij
ieders medewerking! Dankjewel.
De Gouden Weken
Ook dit schooljaar starten we
met “De Gouden Weken”.
Deze weken hebben als doel
om een fundament neer te
zetten voor een goede
groepsvorming omdat wij een
veilig en positief
groepsklimaat zeer belangrijk
vinden. In principe zijn natuurlijk alle weken
‘goud’, maar in deze geplande weken zal er
schoolbreed extra aandacht besteed worden
aan groepsafspraken, groepsvormende
spelletjes en werkvormen.
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De Gouden Weken vinden plaats in de eerste
drie weken na de zomervakantie én de eerste
drie weken na de kerstvakantie. Laten we er
een gouden jaar van maken!

(wat zijn IK- doelen zullen zijn) en waar het
nog graag hulp bij nodig heeft. Dit kan op
cognitief- of sociaal emotioneel gebied zijn.
We wensen iedereen fijne gesprekken toe.

Gymrooster
Dit schooljaar kunnen we 2 ochtenden per
week gebruik maken van de gymzaal, namelijk
op maandag- en donderdagochtend
Op maandag zullen de eigen
groepsleerkrachten een spelles verzorgen. Op
donderdag geeft vakleerkracht Nour een les
met toestellen.
De gymtijden zijn:
8.30-9.10 : 3-4a
9.10-9.50 : 3-4b
10.00-10.40 : 5-6a
10.40-11.20 : 5-6b
11.20-12.00 : 7-8

Leerling gegevens up to date
Het spreekt voor zich dat we
graag op de hoogte zijn van
wijzigingen in uw NAWgegevens, telefoonnummers,
e-mailadres e.d. zodat we u te allen tijde
kunnen bereiken mocht dat nodig zijn. Het is
voor onze organisatie belangrijk om over de
juiste informatie te beschikken. Is er onlangs
iets gewijzigd in uw gegevens of die van uw
kind? Laat het ons weten via
erna.poort@xpectprimair.nl of loop even
binnen bij Erna (administratie).

Kennismakingsgesprekken
In het kader van “SAMEN werken we aan de
ontwikkeling van uw kind” starten we weer
met de kennismakingsgesprekken in het begin
van het schooljaar.
De inhoud van het startgesprek wordt
afgestemd op de individuele behoefte van het
kind en vindt plaats tussen de leerkracht en
ouders/verzorgers. Op een ontspannen wijze
leren we elkaar kennen en kunnen we beiden
de verwachtingen uitspreken betreffende het
aankomend schooljaar in relatie tot de
ontwikkeling van uw kind.
In week 38 hebben de groepsleerkrachten na
afloop van school hier tijd en ruimte voor
vrijgemaakt. Tijdens de informatieavond
hangt er bij de groepslokalen
intekenformulier waarop u zelf de dag en tijd
kunt uitkiezen. Het is de bedoeling dat iedere
ouder zich intekent !!!!
Tevens zal de leerkracht de komende tijd ook
de leerkracht-kind gesprekken gaan voeren,
waarin het kind in gesprek met de leerkracht
zal gaan aangeven waar hij zich de
aankomende periode nog graag op wil richten

25 jaar Petteflet
Zoals Bas maandag bij de opening vertelde is
de Petteflet dit jaar aan het 25e schooljaar
begonnen. Dit betekent, dat aan het einde
van het schooljaar de Petteflet 25 jaar
bestaat. Dat zullen we uiteraard groots vieren.
Vandaag werd de feestkist van zolder gehaald.
In deze kist zou alles aanwezig moeten zijn om
een goed feestje te vieren. Wat bleek…de kist
was helemaal leeg. De kinderen hebben de
opdracht gekregen om het komende jaar deze
feestkist te vullen met feestattributen. De
eerste opdracht is
om een mooie
jubileumvlag te
ontwerpen. Als de
feestkist uiteindelijk
gevuld is, kunnen
we in de week van
22 juni lekker
samen feesten!
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Vakantietoernooi
Ook dit jaar vindt in de
herfstvakantie weer het
hockeytoernooi plaats.
Dit zal zijn op woensdag
16 oktober.
De groepen 3 kunnen een
super leuke clinic volgen,
de kinderen vanaf groep 4 spelen een echt
toernooi.
In de bijlage de brief met meer informatie.
Deze brief met aanmeldstrookje zal volgende
week aan de kinderen worden meegegeven.
Deelnamekosten zijn €3,50.
We hopen weer op veel aanmeldingen
Plein 013
Ook dit schooljaar is er een consulent vanuit
Plein013 aan onze school verbonden om te
ondersteunen in de organisatie van passend
onderwijs.
Het betreft Renske Halman. Zij is onderdeel
van het onderwijsbegeleidingsteam. Renske is
op de donderdagen op school om extra
ondersteuning te bieden aan leerkrachten
en/of groepen.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen
met Conny Rijnen.
Schoolmaatschappelijk werk
Op vrijdagochtend is Koen van Nisselrooy
(medewerker van het IMW) aanwezig op onze
school.
Koen kan Op Om vragen over de opvoeding of
ontwikkeling van uw kind te beantwoorden is
er op een elke vrijdagochtend een spreekuur,
behalve de volgende data: 27 september, 4 en
11 oktober, 6, 13 en 20 december.

KALENDER
Woensdag 28
augustus
19.00-20.30 uur
Maandag 2
september

Informatieavond

Opening
Leerarrangement
Mens en vervoer

