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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie
De voorbereide omgeving is een belangrijk
aspect in ons concept. Samen
verantwoordelijk zijn, samen zorgen dat het
materiaal en de omgeving netjes blijft.
Ook onze speelplaats hoort bij de voorbereide
omgeving.
De afgelopen
week hebben
leerlingen en
Rudy deze
omgeving goed
onder handen
genomen. De
moestuin is weer
helemaal onkruid vrij, de heggen zijn
gesnoeid. Het is fijn om te zien dat de
kinderen ook deze voorbereide omgeving met
elkaar netjes proberen te houden.
Ook kunnen we weer terugkijken op een
goede studiedag met het team. We hebben
stil gestaan bij wat goed gaat, maar ook waar
we als school nog in kunnen groeien.
Wens ik iedereen, mede namens het team,
een fijn en zonnig weekend toe.
Bas Evers
LEERARRANGEMENTEN
We zijn inmiddels in de volgende fase van het
leerarrangement “Mens en vervoer” beland.
De leervragen zijn inmiddels helder. Als de
leervragen zijn geformuleerd wordt gekeken
met welke leervragen de kinderen aan de slag
gaan. De leerkracht zal samen met de
kinderen de vragen analyseren en kijken
welke vragen prioriteit hebben en of er
misschien vragen te clusteren zijn?

INFORMATIE VERZAMELEN EN AANBOD
De kinderen worden in groepjes verdeeld en
krijgen per groepje een
leervraag. Bij jongere
kinderen wordt er
gekozen om alle
groepjes aan dezelfde
leervraag te laten
werken, zodat zij van
elkaar kunnen leren waar en hoe je informatie
kunt vinden.
De leerkracht begeleidt het proces, laat
kinderen zien waar je informatie vindt, hoe je
de informatie handig kunt verwerken. De
kinderen leren omgaan met de verschillende
informatiebronnen, zoals boeken en internet.
WERKEN NAAR EEN CREATIEF EINDPRODUCT
Als de kinderen voldoende informatie hebben
opgezocht gaan zij de informatie verwerken in een
eindproduct.
De leerkracht geeft aan op welke manier de
informatie gepresenteerd gaat worden. Er zijn
verschillende verwerkingen mogelijk: PowerPoint,
prezi, werkstuk, spreekbeurt, muurkrant, folder,
krant, magazine, wereldkaart, toneelstuk,
gedichtenbundel, boek, dans, lied etc. Welke
werkvorm heeft uw kind gekozen?

WIELENMIDDAG XL
Vrijdag 27 september is er een wielenmiddag.
Verschillende
voertuigen zullen
worden
gepresenteerd op
het schoolplein
tussen 13.15 uur
en 14.15 uur.
Hebt u nog een speciaal voertuig? Dan bent u
van harte welkom, aanmelden kan bij de
leerkracht van de groep van uw kind.
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VRIJDAG 4 OKTOBER: STUDIEDAG
Vrijdag 4 oktober, Dag van de Leerkracht, is er
een studiedag georganiseerd voor alle scholen
van XPectPrimair.
Dit betekent dat alle leerlingen deze dag vrij
zijn.
BUSJE KOMT ZO
Maandag 16 september mochten onze
kleuters met een échte bus door de Reeshof
rijden. We oefenden hierbij begrippen zoals
“verkeerslicht”, “rotonde” en “bushalte”,
passend bij het leerarrangement “vervoer”.
Voor sommige kinderen was het de eerste
keer dat zij met de bus gingen. Het was dus
best een beetje spannend, maar wat wás het
leuk!

LEGO LEAGUE
Vandaag is groep 7/8 begonnen aan de FIRST®
LEGO® League.
De FIRST® LEGO® League daagt kinderen uit te
denken als wetenschappers en technici.
Tijdens het CITY SHAPERSM seizoen kiezen de
teams een probleem uit de praktijk dat moet
worden opgelost. Daarnaast leren de kinderen
hun eigen robot te bouwen en te
programmeren met LEGO MINDSTORMS® om

hier vervolgens
verschillende missies
mee uit te voeren in de
robotwedstrijd.
Tijdens het hele traject
staan de Core Values
zoals sportiviteit,
samenwerking en
respect hebben voor
elkaar, centraal.

WIJ DOEN MEE MET DE KRAANWATERDAG

Sinds vorig schooljaar is
Montessoribasisschool de Petteflet een
“gezonde school”. Om hier meer richting aan
te geven starten we woensdag 25 september
met Kraanwaterdag. Op deze dag drinken de
kinderen alleen water uit de kraan. Vanaf
deze woensdag wordt iedere woensdag
kraanwaterdag!
Om er een geslaagde Kraanwaterdag van te
maken vragen we je op deze dag je kind geen
zoete (zuivel)drankjes mee te geven, maar
een lege bidon, beker of hervulbaar flesje
(voorzien van naam). De kinderen mogen
deze op school zelf vullen met water.
In de bijlage vindt u meer informatie over de
Kraanwaterdag.
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KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 2 oktober
start de
Kinderboekenweek. Deze
zullen wij op een ludieke
manier openen.
In de bijlage vindt u meer
informatie over de
activiteiten rondom de
Kinderboekenweek.
PEUTERACTIVITEIT
Ook dit schooljaar hebben we weer leuke
activiteiten
gepland voor
kinderen vanaf 2
jaar.
De eerste
peuteractiviteit van dit schooljaar vindt plaats
op maandag 7 oktober van 9.00 uur -9.45 uur.
We gaan dan lekker gymmen!
Samen met papa en mama zijn de peuters van
harte welkom. Uiteraard mogen vriendjes of
vriendinnetjes ook meekomen.
TRYOUT-SPORTS

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben het
boekje van de TryOut-sports mee naar huis
gekregen. Neem samen een kijkje op de site.
Vanaf maandag 23 september kunt u uw
zoon/dochter inschrijven om een nieuwe
sport uit te proberen.

WARANDELOOP
Zondag 24 november vindt de Warandeloop
weer plaats. U kunt uw zoon/dochter gratis
opgeven via onze gymdocent Nour. Ga naar
het online inschrijfformulier
https://forms.gle/jDq2W8YtBbf9TgZY8.
Doe dit vóór donderdag 31 oktober; alle
inschrijvingen daarna kunnen niet (gratis)
verwerkt worden.
Neem een kijkje op de site van het evenement
voor meer informatie.
Handig om te weten: alle leeftijdscategorieën
zullen ‘s ochtends lopen
KALENDER
Woensdag 2 oktober
Vrijdag 4 oktober
Maandag 7 oktober

Opening
Kinderboekenweek
Studiedag team
Alle leerlingen vrij
Peuteractiviteit

