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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie
Inmiddels zijn we alweer een aantal weken
aan de slag en staat de herfstvakantie voor de
deur. Heerlijk een tijdje uitrusten en gezellige
dingen doen.
Alle kinderen zijn de komende 2 weken vrij.
De leerkrachten zullen de tweede week weer
op school te vinden zijn om zaken voor te
bereiden en te werken aan hun ontwikkeling.
Luke en Angèle doen in deze week hun
examen voor het eerste gedeelte van de
Montessori-opleiding. Veel succes, dat komt
vast goed.
Bas, Elaine en Conny zullen namens de
Petteflet deelnemen aan een studiereis naar
Denemarken. Ze gaan daar enkele scholen
bezoeken en
kijken hoe de
doorgaande lijn
van 2 tot 14 jaar
daar vorm krijgt.
Uiteraard word je
op de hoogte
gehouden van
hun bevindingen en inspiraties.
Wensen we iedereen een hele fijne vakantie
met hopelijk lekker weer.
BERICHT VAN FIONA
Hier een berichtje uit Riel om te laten weten hoe
het met mij gaat. Voor degene die het nog niet
hebben gehoord. Ik zit sinds 12 september thuis
met een botsplinter en beschadigde pezen in mijn
voet. Dit na een ongelukkige val tijdens de gymles.
Na een week in het gips te hebben gezeten en 2
weken met mijn voet omhoog ben ik nu weer aan
het oefenen om mijn voet te belasten. Het gaat
gelukkig nu de goede kant op en ik ga ervan uit
dat ik na de herfstvakantie weer aan het werk kan

gaan. Ik mis jullie allemaal heel erg en wens jullie
een fijne vakantie.
Veel liefs Fiona
STUDIEDAG 4 OKTOBER
Tijdens de
studiedag ging
het team een
dagje naar de
Efteling.
Nee… we
gingen niet de
hele dag het
park in. We
luisterden naar
verschillende lezingen met als thema
“Duurzaamheid en omgeving”. Dit is één van de 4
hoofdthema’s van ons overkoepelende bestuur
XpectPrimair.
Zorg voor de omgeving en materiaal is één van de
uitgangspunten in het Montessorionderwijs.
De spectaculairste spreker was André Kuijpers, de
astronaut. Vanuit de ruimte deed hij ook allerlei
onderzoeken naar duurzaamheid.

VERVOERSMIDDELENDAG
Vrijdag 27 september onderzochten onze
leerlingen verschillende vervoersmiddelen.
Met behulp van
een zoekmatrix
bekeken zij
bijvoorbeeld of
er pedalen in
een auto zitten
en hoeveel
wielen een
kampeerbusje
heeft.
Dank aan iedereen die zijn/haar
vervoersmiddel beschikbaar heeft gesteld
voor dit onderzoek
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KINDERBOEKENWEEK 2019 ‘REIS MEE!’

Vandaag hebben we
de Kinderboekenweek
afgesloten met een
voorleeswedstrijd.
Wat hebben we
genoten van de
voorleeskunsten van
de kinderen!
De Kinderboekenweek startte op woensdag 2
oktober. Er kwam voor iedere groep een mooi
boek uit de feestkist. Deze boeken waren
uiteraard ook in het thema van de
Kinderboekenweek: “Reis mee” en pasten
perfect bij ons leerarrangement!
We kunnen terugkijken op een geslaagde
anderhalve week. Hoe indrukwekkend was
het om een echte luchtballon te zien en de
brander te horen.
Wat ging dat hard! De voorleeswedstrijd in de
aula en de voorrondes in de klassen. Ook niet
te vergeten de boekenmarkt op donderdag.
Waarschijnlijk hebt u uw waardebon van het
gespaarde bedrag kunnen besteden bij de
boekenkraam.
Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u deze
in 2019 nog inleveren bij boekenwinkel Livius
de Zevensprong (Nieuwlandstraat 27).
Let op: Na de Kinderboekenweek stopt onze
spaarkaartactie.
GEZONDE SCHOOL
Wat fijn om te zien dat er massaal kraanwater
wordt gedronken op woensdag.
Soms met fruit erin, soms zonder.
Deze week was het de week van de gezonde
pauzehap. We stonden stil bij gezonde
tussendoortjes.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben
middels het interactieve lesprogramma “ik eet

het beter", ervaren hoe
lekker het is om voor
gezonde tussendoortjes te
kiezen. Ze hebben geleerd
om verschillende
pauzehappen uit de Schijf
van Vijf te maken.
Daarna is al dat lekkers onder de groepen 1
t/m 8 verdeeld. Dat was smullen!
Ook thuis kunnen de gezonde tussendoortjes
door kinderen zelf gemaakt worden, voor
ideeën kunt u terecht op ikeethetbeter.nl

GEZONDE TRAKTATIE
Bij een Gezonde School
horen natuurlijk gezonde
traktaties.
Daarom heeft het onze
voorkeur bij verjaardagen
en andere gelegenheden
voor een gezonde traktatie te zorgen.
Ideeën hiervoor kunt u o.a. vinden op
http://www.gezondtrakteren.nl
ALLERGIEËN
Tijdens activiteiten wordt er door school vaak
iets te eten aangeboden.
Om dit voor elk kind goed te kunnen
verzorgen, willen wij graag weten of uw kind
een allergie heeft.
Wij verzoeken u daarom de allergieën door te
geven aan de leerkracht van uw kind.
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NASCHOOLSE ENGELESE LES VAN YORCKEY
Yorckey is een Engelse les
die na schooltijd
plaatsvindt. Men richt zich
op kinderen tot en met
groep 8.
In de bijlage vindt u een
brief met meer informatie.
KALENDER
Maandag 14 t/m
vrijdag 25 oktober

Herfstvakantie en
compensatieweek

