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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Petteflet
Vanuit de directie
De school is weer prachtig in kerstsfeer
gebracht. Dank aan ouders die afgelopen
week geholpen hebben met
het versieren. Ondertussen is
de OAC druk bezig een
sfeervolle kerstviering te
organiseren voor de kinderen
en ouders. Verderop in deze
memo vindt u hierover
informatie, vergeet niet de
bijlage te lezen.
Dank ook aan ouders die het mogelijk hebben
gemaakt om verschillende uitstapjes te
regelen om het leerarrangement nog meer
inhoud te geven. Kinderen en leerkrachten
hebben ervan genoten.
Het jaar 2019 loopt alweer ten einde en
volgende week vrijdag om 12.00 uur kunnen
we gaan genieten van twee weken
kerstvakantie.
Maandag 6 januari is er een studiedag waarop
de leerkrachten zaken gaan voorbereiden
voor de toetsperiode en de portfolio's.
Na de vakantie zal er op de BSO stapsgewijs
een en ander gaan veranderen,
Fred zal zich in deze memo aan u
voorstellen. Hij wordt het nieuwe
gezicht van onze BSO en daar zijn
we heel blij mee. We wensen Fred een fijne
tijd en hopen dat hij het heel snel naar zijn zin
zal hebben. Momenteel verkennen we samen
met Kinderstad de mogelijkheden om de BSO
uit te breiden met mogelijk ook een
peutergroep. We houden jullie op de hoogte.
Bedankt voor het vertrouwen in onze school
in 2019, we doen ons best om te doen wat we
beloven en we zijn blij met de nieuwe aanwas
in alle groepen.

We wensen u, mede namens het team, hele
fijne feestdagen en een gezellige vakantie,
ieder op eigen wijze.
Graag tot dinsdag 7 januari.
Bas en Conny
AANWEZIGHEID DIRECTIE
Anderhalf jaar geleden zijn we met veel
enthousiasme gestart met Montessori Tilburg,
waarbij de aansturing van beide scholen door
één directie wordt uitgevoerd.
De afgelopen 1,5 jaar waren Bas en Conny, als
directeur en intern begeleider,
elk voor ongeveer 2 dagen
aanwezig op de Petteflet. De
afgelopen periode hebben we bij wijze van
pilot de dagen wat gewisseld. Conny is in
principe ma-di-wo-do op onze school en Bas 2
keer per week op wisselende tijden.
Een en ander is inmiddels geëvalueerd en we
hebben besloten dat we deze constructie
handhaven. Dat betekent dat Conny, naast
haar IB-werkzaamheden meer het
aanspreekpunt zal zijn voor de dagelijkse gang
van zaken. Haar werkzaamheden op de Elzen
als IB-er zullen nog ongeveer 1 dag per week
plaats vinden.
Bas blijft eindverantwoordelijk, personeel en
financiën zal hij blijven monitoren.
VERVANGING MYLÈNE
Na de kerstvakantie gaat Mylène met
zwangerschapsverlof.
Inmiddels hebben we afgelopen donderdag
kennis gemaakt met Tess Verkooijen, zij is
onlangs afgestudeerd en heeft haar LIO-stage
gelopen in groep 1-2 op de Elzen. We zijn heel
blij dat zij bereid is Mylène te vervangen op
dinsdag en woensdag in de groepen 1-2.
De donderdag wordt Mylène vervangen door
Luke, hij zal dan gewoon in zijn eigen groep
zijn.

We wensen Mylène veel succes met de
laatste loodjes van de zwangerschap en een
hele fijne kraamtijd.
EVEN VOORSTELLEN
Hallo, ik ben Fred van Essen en vanaf 1 januari
2020 werkzaam op BSO de Petteflet.
Komend jaar ben ik bijna 25 jaar in dienst van
Kinderstad en heb ik meerdere BSO-locaties
opgezet. De laatste jaren heb ik gewerkt op
BSO Bibit. Daar ben ik ook op OBS Bibit
werkzaam geweest als docent kunst en
cultuur. Deze workshops geef ik inmiddels ook
op andere plaatsen binnen het onderwijs. In
mijn vrije tijd ben ik kunstenaar en maak
vooral beeldende kunst. Mijn grote inspiratie
is Vincent van Gogh.
Samenwerking met het onderwijs is iets waar
ik erg blij van word, dat is als het me lukt om
iets sterker te maken, leuker, creatief en
communicatief. Persoonlijker ook, want dan
kunnen we elkaar echt ontmoeten.
Ik heb erg veel zin om samen de komende
periode BSO de Petteflet te maken tot een
schitterende plek waar iedereen welkom is,
het bruist van creatieve energie en waar de
kinderen zich kunnen ontwikkelen op een hun
eigen, speelse Montessori manier.
Kennis maken?
Loop vanaf 6 januari 2020 binnen bij de BSO
of bel voor een kop koffie: 013-5704002.
Of kijk op
https://www.youtube.com/watch?v=oOqiFrfY
mro
Tot snel.
Fred

BEZOEK AAN DE KERK
In het kader van het leerarrangement” Hoe
geloven mensen” waren de groepen 5-6 te
gast bij Christengemeente Hart van Brabant
en hebben we over hun geloof geleerd! Dat
ging gepaard met veel dans en muziek!

KERSTVIERING
Woensdag 19 december
hebben wij onze jaarlijkse
kerstviering van 17.00-19.00
uur.
In de bijlage vindt u het
programma van deze viering.
Bij de klaslokalen kunt u aangeven of u een
bijdrage wilt leveren aan het kerstdiner.
PANTOFFELS IN DE KLAS
De kinderen van de groepen 1 t/m 4
mogen in de klas pantoffels aan.
Iedereen is er blij mee.
MR JAARVERSLAG
In de bijlage vindt u het jaarverslag 2018-2019
van de MR.

KALENDER
Woensdag 18 december Kerstviering
17.00-19.00 uur
Vrijdag 20 december
Studiemiddag
Leerlingen vanaf
12.00 uur vrij
Maandag 23 december Kerstvakantie
2019 t/m maandag 6
januari 2020

