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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie
Na twee weken heerlijke vakantie zijn we
deze week weer met veel enthousiasme
gestart.
Vorige week was voor de leerkrachten een
week waarin we samen hebben gewerkt aan
de schoolontwikkeling.
Voor Angele en Luke was
deze week extra
spannend, omdat ze het
examen hebben gedaan
voor hun Montessori-opleiding start
bekwaam. Naast de “gewone” PABO
verwachten we van alle collega’s die werken
op een Montessori basisschool dat ze een
tweejarige opleiding volgen om zich zo het
DNA van Maria Montessori goed eigen te
maken en in te passen in deze tijd. We zijn er
trots op dat beide leerkrachten het diploma
hebben gehaald. Proficiat.
Bas, Elaine en Conny zijn in deze week enkele
dagen naar Denemarken geweest en hebben
zich daar laten inspireren op verschillende
basisscholen en kinderopvang.
Samen met Kinderstad en enkele andere
basisscholen werden ze rondgeleid en
geïnformeerd over het Deense onderwijs. Op
beide scholen zullen we hiermee aan de slag
gaan.
We onderzoeken bijvoorbeeld de
mogelijkheid om een peutergroep voor 2-3
jarigen op te
starten volgens het
Montessoriaanse
gedachtegoed.

Afgelopen week is er aan de ouders en
kinderen van groep 8 uitleg gegeven over het
voortgezet onderwijs. De
kinderen zijn druk in de
weer met de Citotoetsen. Samen met alle
observaties van de
leerkracht en de
gegevens uit de voorgaande jaren komen we
tot een passend advies voor het voortgezet
onderwijs. Mochten er ouders zijn die hier
vragen over hebben, loop dan gerust even
binnen, ik kan me voorstellen wanneer het uw
oudste kind is, dat er heel wat op uw afkomt.
Rest mij u een fijn herfstweekend toe te
wensen.
Conny Rijnen
STAKING 6 NOVEMBER 2019
Woensdag 6 november sluiten wij onze
deuren in verband met de landelijke
onderwijsstaking. Deze week hebt u een brief
ontvangen met meer informatie hierover.
Alle leerlingen zijn die dag vrij.
OVERBLIJFOUDERS GEVRAAGD
Tijdens het spelen in de grote pauze wordt er
naast de leerkrachten toezicht gehouden door
ouders/grootouders.
Hiervoor zijn wij op zoek naar nieuwe
overblijfkrachten. Uiteraard staat hier een
vergoeding tegenover (€ 4,50 per keer). Ook
het aanvragen van een VOG wordt door de
school vergoed.
Dus hebt u tijd en zin om ons overblijfteam te
komen versterken, of kent u iemand die dit
wil doen, laat het ons weten.
U kunt zich aanmelden bij de administratie
van de school (aanwezig: maandag en
vrijdag). Een mailtje sturen mag ook:
bs.de.petteflet@xpectprimair.nl
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VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Voor het organiseren van extra activiteiten,
zoals Sinterklaas, kerst, carnaval e.d., vragen
wij een vrijwillige ouderbijdrage. Deze
bedraagt € 80,00 en bestaat uit twee delen.
Het eerste deel betreft een bijdrage van €
40,00 voor de activiteiten die samen met de
OAC voor onze leerlingen worden
georganiseerd.
Het tweede deel betreft een bijdrage van €
40,00 aan het schoolkamp (groep 3 t/m 8) en
het schoolreisje (groep 1/2).

VAKANTIETOERNOOI
Donderdag 2 en vrijdag 3 januari 2020 vindt
het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi
weer plaats. De
kinderen hebben
hierover een brief mee
naar huis gekregen.
Wil uw zoon/dochter meedoen, lever dan het
strookje met het inschrijfgeld zo snel mogelijk
in bij de eigen leerkracht. Dit kan tot uiterlijk
dinsdag 5 november.

De ouderbijdrage incasseren wij via een
automatische incasso. In de week van 4
november wordt de bijdrage voor de
activiteiten geïnd.
De bijdrage voor schoolreis/schoolkamp
wordt omstreeks eind februari geïnd.
Hierover zullen wij u tijdig informeren.
Als u nog geen machtiging hebt afgegeven,
neem dan contact op met de administratie
(aanwezig maandag en vrijdag).

CITYTRAINER JUNIOR
Deze week zijn we met gemotiveerde
leerlingen uit groep 7/8 gestart met de cursus
tot Citytrainer Junior.
De leerlingen worden opgeleid tot volwaardig
spelleider en gaan met hun kennis en
vaardigheden de andere leerlingen van school
(sport)spellen aanbieden.
Het project is afgeleid van de volwassen
versie. De volwassenen/jeugd zien jullie
misschien wel eens bij de verschillende Cruyff
veldjes hun passie uitvoeren?
We gaan er een mooie cursus van maken, en
over een aantal weken zullen de nieuwe
Citytrainers Junior op het schoolplein te zien
zijn.

STICHTING LEERGELD
De Stichting Leergeld
helpt gezinnen met een
laag besteedbaar
inkomen bij het betalen
van de ouderbijdrage en het schoolreisje of
schoolkamp.
Ook voor zwemles, lidmaatschap van een
sportvereniging of muziekles, voor kinderen
van 4 tot 18 jaar, kunt u een aanvraag doen
bij Stichting Leergeld.
Op de website van Stichting Leergeld ziet u of
u in aanmerking kunt komen voor hulp.
Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg/
Bij de administratie van de school liggen
aanvraagformulieren voor Stichting Leergeld.

TEXTIELACTIE
Onze school doet mee aan
de textielinzamelactie van
de gemeente Tilburg.
Naast een positieve
bijdrage voor het milieu
levert dit extra inkomsten
op voor de school.
Je kunt het textiel kwijt in
de speciale textielcontainer bij de zijingang
van de school.
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De gemeente verdubbelt de opbrengst bij de
twee scholen en/of verenigingen die het
meeste aantal kilo’s inzamelen.
Textiel is een aparte afvalsoort en hoort
daarom te worden gesorteerd.
Denk hierbij aan kleding, riemen, schoenen,
gordijnen en beddengoed.
Ingezameld textiel wordt bij voorkeur
opnieuw gebruikt of gedragen. Een deel van
het textiel dat niet meer bruikbaar is wordt
gerecycled tot grondstof voor
textielmaterialen, bijvoorbeeld garens voor
het maken van nieuwe kleding, maar ook voor
vloerbedekking, dekens en vilt voor
geluidsisolatie. Van kapotte kleding worden
poetsdoeken en isolatiemateriaal gemaakt.
NIEUWS UIT DE OAC
De feestdagen staan weer voor de deur. Nu
willen we natuurlijk graag de school gezellig
en passend versieren met Sinterklaas en
Kerstmis. Komt u ons helpen?
Vrijdagmiddag 15 november versieren we de
school met de sinterklaasspullen. We
versieren van 16.00-17.00 uur. Uiteraard staat
er een drankje en een pepernootje klaar!
De intekenlijst hiervoor en voor de andere
momenten dat we uw hulp kunnen gebruiken
hangt vanaf maandag bij
de ingang.
Misschien zijn er ouders
die kunnen schminken,
veel spullen zijn op school
aanwezig, maar als we
een lijst hebben van
ouders die hiervoor talent hebben, dan
kunnen we jullie vragen bij verschillende
feesten en vieringen.

ALLERGIEËN
Heeft u kind een allergie, geef het
nog eens duidelijk door aan de
leerkracht van uw kind!
De OAC zal bij feesten rekening
houden met de allergieën of
eventueel vragen zelf een
alternatief mee te brengen naar ontbijt of andere
vieringen.
KLOKKIJKEN
Het gemak waarmee
kinderen leren
klokkijken is erg
verschillend.
In de methode
Wizwijs wordt elk blok
aandacht besteed aan
dit onderwerp, maar
helaas maar in 1 les. Zo leren we eerst de hele
uren, dan de halve uren, dan de kwartieren en
minuten. Hebben we dat onder de knie dan gaan
we van de analoge klok naar de digitale klok.
Daarna komen ook vragen aan bod zoals “hoe lang
duurt het nog voordat het… uur is?”
Nu zul je merken dat klokkijken vaak ineens lukt
en begrepen wordt, maar natuurlijk kunt u thuis
ook helpen. Benoem tijden, vraag hoe laat het is
en je zult zien dat de tijd overal om ons heen
aanwezig is.
TAALZEE EN REKENTUIN
Op school hebben we accounts voor het
oefenprogramma, Taalzee en Rekentuin. Dit
account is ook thuis te gebruiken om extra te
oefenen met rekenen en taal en voor de oudere
kinderen ook met Engels. Als de kinderen zelf hun
naam en wachtwoord niet kennen, mag u dit altijd
bij de leerkracht opvragen.
We hebben ook een squla-account, maar dat
werkt helaas alleen tijdens schooltijden.
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LEREN PRATEN
Als ouder kun je enorm veel doen om je kind te
helpen bij het leren praten. Je kind begint de
eerste woordjes te zeggen als het één tot
anderhalf jaar oud is. Als je kind vier jaar wordt,
kan het al (eenvoudige) zinnetjes maken.
Wanneer je dagelijks veel aandacht besteedt aan
praten met je kind en luisteren, dan leert het
steeds beter praten. Hieronder vind je handige
tips om je peuter te helpen bij het leren praten.
Hoe kun je kinderen tussen de drie en vier jaar
stimuleren?
•
Praat veel met je kind, luister goed en
beantwoord vragen. Stel zelf ook vragen, en
vraag naar de mening van je kind.
•
Praat over wat jullie gaan doen.
•
Ga op vaste momenten met je kind in
gesprek, zoals tijdens het eten en bij het naar
bed gaan. Laat je kind vertellen wat het
gedaan heeft. Vertel ook wat jij gedaan hebt.
•
Speel samen veel spelletjes waarbij je van
beurt moet wisselen. Rollenspellen zijn ook
heel leerzaam.
•
Voer een dagelijks ritueel in, zoals samen
lezen of een liedje zingen voor het
slapengaan.
•
Lees regelmatig voor. Praat samen over het
verhaal of laat je kind het navertellen.
•
Laat je kind veel spelen met
leeftijdsgenootjes.
Als je vragen hebt over de spraak- en
taalontwikkeling van je peuter/kleuter, ga dan
naar je huisarts, een logopedist of het
consultatiebureau.
Ook de leerkracht kan, wanneer je kind op school
zit, advies geven of een extra screening door een
logopedist aan te raden is.

KALENDER
Woensdag 6november
Dinsdag 11 november

Dinsdag 11 november
Vrijdag 15 november
16.00-17.00 uur

Stakingsdag
Alle leerlingen vrij
Opening
Leerarrangement
‘Hoe geloven
mensen’
GMR-vergadering
Versieren van de
school voor
Sinterklaas

