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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie
Nog een paar nachtjes slapen.....
Donderdag 5 december zal de
Sint onze school bezoeken. We
zullen in de ochtend met zijn allen
klaar staan om de sint te
begroeten. We maken er samen
een gezellige dag van.
We zijn helemaal in de stemming na het
"pyjamazingen" van afgelopen dinsdag. Wat
was het weer gezellig!
Vrijdag 6 december blijven alle kinderen
lekker thuis om na te genieten van een
heerlijk avondje vol verrassingen.
Intussen zijn we bezig geweest met het
ontwerp van een nieuw logo, het resultaat
hiervan ziet u voor het eerst boven deze
memo. De logo's van de Petteflet hebben nu
eenzelfde uitstraling, daarnaast is er een
gezamenlijk logo:

Ook de website wordt aangepast aan de
huidige situatie met het nieuwe logo.
Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen
van een app.
Tijdens de kerstvakantie zal het nieuwe logo
ook boven de ingang verschijnen. Op de
ramen zullen quotes van Maria Montessori
geplakt worden.
Als Sint ons land weer heeft
verlaten, zullen we het
gebouw weer in Kerstsfeer
brengen. Dit gaan we doen op maandag 9
december vanaf 12.45 uur. Er zijn al veel

ouders die hebben aangegeven dat ze komen
helpen. Super. Mocht je nog aan willen
sluiten: gezellig, graag zelfs.
We wensen jullie allemaal nog een hele fijne
sinterklaastijd!
Conny Rijnen
PYJAMAZINGEN
Afgelopen dinsdagavond kwamen veel
kinderen 's avonds terug naar school in hun
pyjama's. Er werd zo mooi gezongen dat twee
pieten kwamen kijken. Ze zongen mee,
deelden pepernoten uit en ze vertelden wat
we met de kerstboom moesten doen. We
gaan nu de boom versieren in de hoop dat
Piet Noelle dan snel weer teruggaat naar
Sinterklaas. Het was een fijne avond. De
volgende ochtend was Piet Noelle langs
geweest, want de kinderen vonden allemaal
een hele speciale kerstbal van ons
jubileumjaar op de Petteflet in de schoen!

SINTERKLAAS OP DE PETTEFLET
Natuurlijk heeft niet alleen de Sint het druk in
de decembermaand, ook de kinderen op de
Petteflet hebben het maar druk sinds de
Goedheiligman hier is. We hebben natuurlijk
Pietengym gehad, er werd geknutseld en ook
in de leerplannen zijn allerlei activiteiten
gekoppeld aan het grote feest.
De groepen 1-2
hadden
maandag zelfs
een
knutselmiddag,
wat fijn dat
zoveel ouders
kwamen
helpen.

SURPRISES
De leerlingen van de
groepen t t/m 8 hebben
surprises gemaakt.
Woensdag 4 december
brengen zij deze mee
naar school om er een
echte tentoonstelling van te maken,
Ouders, opa’s, oma’s en andere
geïnteresseerden zijn woensdagmiddag van
12.30-13.00 uur van harte welkom om de
surprises te bewonderen.
AANKOMST SINTERKLAAS
Donderdag 5 december is
het eindelijk zover.
Sinterklaas komt op
bezoek bij Petteflet.
De aankomst van
Sinterklaas verloopt net
als vorig jaar. Het is de

bedoeling dat de kinderen op donderdag 5
december zonder ouders naar hun eigen klas
gaan. Ze ruimen hun tas op, houden hun jas
aan en gaan naar de eigen groep. Daar
wachten ze op de andere kinderen. De
kinderen van de groepen 1 t/m 4 zetten in
alvast hun feestmuts op.
Op het schoolplein is aangegeven waar alle
groepen mogen gaan staan. De ouders
kunnen daar op hun kind(eren) en op
Sinterklaas en de pieten wachten.
Om 8.30 uur komen de kinderen samen met
de leerkracht naar buiten. 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 helaas niet mee de school in.
Op deze manier kunnen we er samen een
feestelijke intocht en een gezellige dag van
maken.
WARANDELOOP
Het afgelopen weekend werd
de Warandeloop gehouden.
Er liepen kinderen van
allerlei leeftijden mee. Het
was weer een geweldige
evenement en de medailles
werden trots getoond in de
kring afgelopen maandag.
En er renden niet alleen kinderen mee, ook
Marjolein en Angèle van groep 3-4a liepen de
5 km.

BEZOEK GROEP 3-4 KASTEEL VAN
SINTERKLAAS

De kinderen van groep 3-4 mochten naar het
kasteel van Sinterklaas in Helmond.
We gingen met een bus, dat was natuurlijk
alleen al erg spannend.
In het kasteel werden we opgehaald door een
wegwijspiet. Deze piet ging met ons het hele
kasteel door. We zagen de bakkerij, de
slaapzaal van de pieten, de oefenzaal en
uiteindelijk kwamen we in de kamer van
Sinterklaas zelf. De kinderen mochten zelfs
een kijkje in het slaapgedeelte nemen.
Wat was het een geweldige reis!

BEZOEK AAN DE KERK
In het kader van het leerarrangement “Hoe
geloven mensen?” brachten de leerlingen van
groep 7/8 een bezoek aan de Goirkese kerk.
Floris uit groep 7 schreef hierover het
vogende:
Uitje Goirkese kerk
(Floris/groep 7)
Wij kwamen binnen.
Toen moesten we gaan
lezen. De ouders die
reden zaten koffie te
drinken. Rond 9:00 uur
gingen we rijden naar de
kerk. Toen we bij de kerk
aan kwamen kregen we
wat informatie van een
vrouw en daarna gingen
we onze kijkwijzer maken. Daar stonden
allemaal vragen in.
Daarna kregen we nog wat informatie. Toen
kwam het leukste gedeelte, we gingen de kerk
beklimmen! Toen we eenmaal boven waren
was het zo’n mooi uitzicht. Je zag de moskee
liggen. Als laatste hebben we de grote klok
mogen luiden.
PEUTERACTIVITEIT
Vrijdag 13 december van
9.00-9.45 uur organiseren
wij weer een
peuteractiviteit.
Kom je samen met ons wat
moois maken voor in of bij
de kerstboom?
Samen met papa en mama
ben je van harte welkom. Ook vriendjes en
vriendinnetjes mogen meekomen.

WATERTAPPUNT
Onze school was
al druk bezig met
de subsidie voor
een
watertappunt,
maar nu hebben
we er één
gewonnen. Deze
zal binnenkort
geplaatst gaan
worden. Helaas moeten we wel tot het
voorjaar wachten voordat we deze ook echt in
gebruik kunnen nemen. Tot die tijd is er
natuurlijk in iedere groep water aanwezig,
zodat elke dag een kraanwaterdag kan
worden. Alle woensdagen zijn sowieso al
kraanwaterdagen en de kinderen denken hier
erg goed aan!

JEUGDORKEST REESHOF
Muziekvereniging L'Aventure Musicale uit
Tilburg Noord geeft op woensdagmiddag ook
muzieklessen op de Grote Beemd in de
Reeshof. https://www.aventuremusicale.nl/
De muziekvereniging is vanuit Reeshof Cultuur
gevraagd om ook in de Reeshof een
jeugdorkest op te zetten.
Het is de bedoeling om in de lente van 2020 te
beginnen met de eerste repetities.
In eerste instantie wordt gekeken of er
kinderen zijn die al een instrument spelen en
interesse hebben om in een orkest te spelen.
Deze leerlingen hoeven niet perse bij de
vereniging les te hebben, maar mogen ook
vanuit elders (Factorium, andere
muziekscholen in de wijk) aansluiten.
In de bijlage vindt u de flyer met verdere
uitleg

KUNST EN CULTUUR
Binnen de Reeshof loopt een onderzoek
betreffende kunst en cultuur. Hiervoor zijn wij
benieuwd naar uw mening . Wij hebben
daarom een aantal vragen voor u:
- Waar ligt volgens u de behoefte van
kinderen op het gebied van kunst en
cultuur na schooltijd?
- Hoe vaak en waar zou dit moeten
gebeuren?
- Heb je als ouder zelf ambitie om hier iets
in te betekenen of ken je personen in je
omgeving die hier een bijdrage aan
kunnen leveren? (bv. kunstenaar/persoon
op creatief gebied/muzikaal – dans ect.).
Wij willen u vragen uw mening hierover te
mailen naar: richard.bakx@xpectprimair.nl.
Alvast hartelijk dank.

KALENDER
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december
Maandag 9 december
Vanaf 12.45 uur
Vrijdag 13 december
9.00-9.45 uur
Woensdag 18 december
17.00-19.00 uur
Vrijdag 20 december

Maandag 23 december
2019 t/m maandag 6
januari 2020

Sinterklaasfeest op
school
Studiedag
Alle leerlingen vrij
School versieren
voor kerst
Peuteractiviteit
Kerst
Kerstviering
Studiemiddag
Leerlingen vanaf
12.00 uur vrij
Kerstvakantie

