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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie
Inmiddels is het alweer bijna december en zijn
we bezig met de voorbereidingen voor de
feestmaand.
Het leerarrangement dat we dinsdag hebben
geopend, sluit daar goed bij aan: HOE
GELOVEN MENSEN? Alle kinderen mochten
dinsdag naar
een verhaal
gaan luisteren
dat op de een
of andere manier te maken had met geloven.
Het was een genot om te zien hoe kleine
groepjes rondom een collega zaten. We
zouden het ontzettend fijn vinden wanneer er
ook ouders zijn die iets willen komen vertellen
over geloof, misschien is het zelfs mogelijk om
samen een gebedshuis te bezoeken. Het
onderwerp is zeer veelzijdig en we willen de
kinderen dat ook laten ervaren. Dus kun je
iets betekenen voor onze kinderen met
betrekking tot het geloof in de breedste zin
van het woord, laat het even weten aan de
leerkracht van je kind. Wij stellen het zeer op
prijs als ouders het thema mee inhoud geven.
Verder is er afgelopen
weken flink geklust in de
teamkamer, het is echt
een fijne werkplek
geworden. Loop gerust
eens binnen.
Ook de rolgordijnen zijn overal vervangen en
binnenkort zal er belettering worden
aangebracht op de ramen met spreuken van
Maria Montessori. We blijven vernieuwen en
ontwikkelen met zijn allen.
We hebben zin in de feestelijkheden van de
komende weken en we gaan er samen met

ouders en kinderen weer een fijne
sinterklaastijd van maken.
Voor nu wens ik jullie allemaal een heel fijn
weekend.
Conny Rijnen
LEERARRANGEMENT
‘HOE GELOVEN MENSEN’

Afgelopen dinsdag, 12
november, startte het
nieuwe
leerarrangement over
geloof. De leerlingen
luisterden in gemengde
groepen naar verhalen
over “ergens in
geloven”.
De leerkrachten en stagiaires vertelden onder
andere een verhaal over het ontstaan van de
aarde volgens de Maori, uitleg over het
Suikerfeest, filosoferen over een zwart gat en
Joris en de draak.
DUURZAAMHEID
Het speerpunt van Xpectprimair dat dit jaar
centraal staat is “Duurzaamheid”.
Met een projectgroepje van kinderen uit
groep 6 hebben wij hierover nagedacht. Wat
gaat er goed op de Petteflet en welke
verbeteringen zouden we in de toekomst nog
willen realiseren?
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Een samenvatting hiervan hebben wij op een
doos geplakt. Met dit groepje bezochten wij
een speciale ochtend over Duurzaamheid,
georganiseerd door de leerlingenraad van de
Vijf Hoeven. Carin Zandbergen, de
bovenschoolse directeur heeft met twee
leerlingen uit alle 23 inzendingen 3 winnaars
gekozen. De “duurzame doos” van onze
leerlingen kreeg een tweede plaats. Dit is voor
ons een goede motivatie om onze plannen
verder uit te werken.
BOEKENBONNEN
In de Kinderboekenweek is boekhandel Livius
de Zevensprong op school geweest voor de
boekenmarkt. Alle kinderen die gespaard
hadden voor een waardebon, hebben deze
kunnen inleveren. Is het niet gelukt om deze
waardebon tijdens de boekenmarkt te
verzilveren, kan dit nog tot 31 december 2019
bij de bovengenoemde boekhandel.
PEUTERACTIVITEIT
Donderdag 21 november
van 9. 00-9.45 uur
organiseren wij weer een
peuteractiviteit.
Dit keer gaan we gezellig
knutselen voor Sinterklaas.
Samen met papa en mama zijn de peuters van
harte welkom. Ook vriendjes of vriendinnetjes
zijn van harte welkom.
SINTERKLAAS
Morgen is de grote dag voor veel kinderen,
waar ze een heel jaar naar uit hebben
gekeken.
Sinterklaas komt in ons land.
We hopen natuurlijk dat Sinterklaas ook onze
school zal bezoeken.
Voordat hij komt, organiseren wij nog een
paar leuke activiteiten.

Bij deze oudermemo zit een
speciale nieuwsbrief met alle
informatie over de
feestelijkheden rond
Sinterklaas.
GGD
JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP DE
BASISSCHOOL
De GGD Hart voor
Brabant volgt alle
kinderen in onze regio
vanaf hun geboorte tot
hun achttiende jaar.
We beantwoorden
vragen van ouders en
verzorgers over
gezondheid, opvoeding en opgroeien. We
helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht.
We willen er zijn voor jou en je kind. Voel je
welkom! Je vindt ons consultatiebureau aan
de Dalemdreef.
Deze locatie is te bereiken op:
Locatie Dalemdreef
Dalemdreef 29C, 5035 LZ Tilburg
Tel.: 088 3686321
Facebook: http://facebook.com/ggd.reeshof
E.:tilburgdalemdreef.consultatiebureau@ggdhvb.nl
Inloopspreekuur iedere donderdag van
13.30-14.15 uur
Wanneer nodigt de GGD je uit tijdens de
basisschoolperiode?
Als jouw kind 5/6 jaar is:
We meten de lengte en het gewicht van jouw
kind. Ook testen we op deze leeftijd de oren
en de ogen. Voor de ogentest bekijkt jouw
kind een poster met grote en kleine rondjes.
Die rondjes zijn aan 1 kant open. Je kind geeft
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aan waar het rondje open is. Meer informatie
over de oogtest vindt u op.
https://www.opvoeden.nl/oogtest-72/

Voor de gehoortest krijgt je kind een
koptelefoon op om naar piepjes luisteren. De
geluiden zijn heel hoog en heel laag, dan weer
hard en dan weer zacht en ze komen links
en/of rechts. Bij elk piepje dat hij of zij hoort
drukt je kind op een knopje waardoor we
kunnen zien wat hij of zij wel of niet kan
horen. Tenslotte bespreken we de gezondheid
en de ontwikkeling van jouw kind.
Als jouw kind 9/10 jaar is:
Voor zijn of haar 10e verjaardag nodigen wij
jouw kind uit op het consultatiebureau voor
de vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio
(dtp) en bof, mazelen en rodehond (bmr). Je
kind krijgt dus twee vaccinaties, meestal in de
bovenarmen. Tijdens de afspraak meten we
opnieuw de lengte en het gewicht van jouw
kind. We bespreken met jou de groei en de
ontwikkeling. Op onze website vind je meer
informatie over de vaccinaties.
TIP: Heb je vragen? Schrijf deze thuis alvast op
een briefje. Zo voorkom je dat je iets vergeet
te vragen tijdens het gesprek.
Samenwerking met school
De GGD Jeugdgezondheidszorg werkt samen
met school. Onze jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen nemen deel aan het
Zorg Advies Team op school. Voor de
ontwikkeling of gezondheid van kinderen is
het goed om met andere organisaties te
praten. Als het gesprek over jouw kind gaat,
bespreken we dit altijd eerst met jou.

Meer informatie en contact
Heb je vragen? Wil je tips of adviezen over de
opvoeding van jouw kind? Heb je zorgen over
de ontwikkeling van jouw kind? Maak dan een
afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg
via telefoonnummer 0900 463 64 43 (keuze
2). We zijn bereikbaar op werkdagen tussen
08.30 en 17.00 uur. Kijk ook eens op onze
website.
Contactpersonen GGD
Jeugdgezondheidszorg:
Malou Geerts, jeugdverpleegkundige, e-mail:
malou.geerts@ggd.hvb.nl
KALENDER
Maandag 18november
Maandag 18 november
Donderdag 21 november
9.00-9.45 uur
Donderdag 21 november

Dinsdag 26 november
18.30 uur
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december

MR-vergadering
OAC-vergadering
Peuteractiviteit
Groep 3-4 naar
het Kasteel van
Sinterklaas
Pyjamazingen
Sinterklaasfeest
op school
Studiedag
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SINTERKLAAS
Kasteel van Sinterklaas
Voor de kinderen van groep 3/4 hebben we een grote verrassing… Ze gaan op donderdag 21 november met
de bus naar het Kasteel van Sinterklaas in Helmond! Ze krijgen daar een rondleiding door het kasteel en misschien zien ze Sinterklaas nog wel; spannend hè!
Ze worden om 10.15u door de bus opgehaald bij de sporthal. We vertrekken om
10.15u. Papa’s en mama’s die ons uit willen komen zwaaien zijn natuurlijk van
harte welkom.
We verwachten rond 14.30u weer terug op school te zijn.
Ze eten op school nog fruit en nemen hun lunch mee. Het zou fijn zijn als de
kinderen voor één keer een pakje drinken en een zakje met je lunch meenemen.
Je gymspullen mag je thuislaten.
Het wordt vast een fantastische dag!
Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust aan Angèle, Fiona of Annemiek

Pyjamazingen

Surprise

Ook dit jaar zijn alle kinderen
van de Petteflet van harte
welkom om, op dinsdag 26
november om 18.30u, hun
schoen te komen zetten op
school.

De kinderen van groep 5 tot
en met 8 hebben inmiddels
lootjes getrokken voor surprise.

Omdat het dan toch al bijna
bedtijd is, mogen ze gezellig
in hun pyjama komen.

Het is altijd weer spannend voor wie je een surprise moet maken en vooral wie er een surprise voor
jou moet maken, maar dat houden we natuurlijk
nog even geheim…!

Sinterklaas vindt het vast
leuk als je een mooie tekening of iets lekkers voor Amerigo in je schoen
stopt.

Op woensdag 4 december brengen alle kinderen
van deze groepen hun surprise ‘s morgens mee
naar school. We maken er een echte tentoonstelling van.

Als je ‘s avonds niet kunt komen, mag je op 26
november ‘s middags je schoen al in de klas zetten.

Ouders, opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden zijn woensdagmiddag 4 december tussen
12.30u en 13.00u van harte welkom om alle die
mooie surprises te komen bewonderen.

Aankomst Sinterklaas
Op donderdag 5 december is het eindelijk weer zover… Sinterklaas komt op bezoek op De Petteflet. We
kunnen bijna niet meer wachten tot het zover is.
De aankomst van Sinterklaas verloopt dit jaar weer net als vorig jaar. Het is de bedoeling dat de kinderen op
donderdag 5 december eerst zonder ouders naar hun eigen klas gaan.
Ze houden hun jas aan, ruimen hun tas op, en gaan naar hun groep. Daar wachten ze op de andere kinderen.
De kinderen van groep 1 tot en met 4 zetten alvast hun feestmuts op.
Op het schoolplein is aangegeven waar alle groepen mogen gaan staan. De ouders
die dat willen, kunnen daar op hun kind(-eren) en op Sinterklaas en de pieten
wachten.
Om 8.30u komen de kinderen, samen met hun leerkracht, naar buiten. Samen
wachten we op Sinterklaas. Daarbij zingen we natuurlijk uit volle borst alle Sinterklaasliedjes mee!
Als de intocht voorbij is, gaan alle kinderen weer met hun leerkracht naar binnen.
De ouders kunnen dan helaas niet mee de school in. Op deze manier kunnen we
er, met z’n allen, weer een feestelijke intocht en een gezellige dag van maken.

