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AGENDA
Dinsdag 14 januari
Dinsdag 21 januari
Donderdag 30 en
Vrijdag 31 januari

Opening Leerarrangement
Mens en Natuur
GMR vergadering
Staking
Alle leerlingen vrij

VANUIT DE DIRECTIE
Namens alle collega’s van de Petteflet wil ik jullie een
goed, succesvol, ontspannen, maar vooral een gezond
2020 toewensen. Terugkijkend op 2019 kan ik met trots zeggen dat het voor iedereen (kinderen, collega’s en ouders)
weer een fijn jaar was.
Iedereen, van klein tot groot, wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Het welbevinden staat hoog op onze agenda. Ook wil ik alle ouders hartelijk danken voor jullie geweldige inzet tijdens de kerstviering. Het was fijn om te zien dat
we als school dit soort activiteiten
SAMEN kunnen vieren.
Voor 2020 zijn we met de Petteflet de goede weg ingeslagen.
Naast onderwijskundige ontwikkelingen hebben we afgelopen jaren ook organisatorische
ontwikkeling doorgemaakt, allemaal in de lijn van het Montessorionderwijs. Natuurlijk zijn er
nog verbeterpunten en daar blijven we met elkaar vol enthousiasme aan werken. Het
verbeterpunt voor de komende periode is intensievere samenwerking met de BSO. Fred is
deze week vol enthousiasme gestart. Er wordt grondig schoongemaakt en achter de
schermen kijken we naar de mogelijkheden voor een peutergroep.
Voor de leerlingen uit groep 8 komt er weer een spannende tijd aan. De komende weken
zullen zij de volgende stap in hun leven gaan maken d.m.v. het kiezen van een school voor
voortgezet onderwijs. Dit is niet alleen voor de kinderen spannend, maar ook voor u als ouders.
Ik wens u veel succes toe met het kiezen van een school naar keuze voor uw kind.
Wens ik u allen, mede namens het team een fijn weekend toe.
Conny Rijnen

STAKING 30 EN 31 JANUARI
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. sluit de school omdat we gehoor geven aan de stakingsoproep. Om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen verzorgen zijn we helaas genoodzaakt om richting de politiek wederom onze stem te laten horen. Ik kan u verzekeren dat
alle collega’s het liefst hun prachtige vak hadden willen uitoefen gedurende deze dagen en
samen met uw kinderen de ontwikkelingsstappen hadden willen zetten.
Bijgaand ontvangt u een brief met daarin uitleg over het sluiten van de school op deze
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NIEUW: DE SCHOOLAPP
Binnenkort hebben wij onze eigen schoolapp! Hiermee zal alle communicatie
vanuit school gaan verlopen met u, ouders/verzorgers.
Deze app omvat onder andere een digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie, gespreksplanner en nog veel meer.
Houdt uw mailbox in de gaten voor de nodige informatie om in te loggen voor
deze schoolapp. Wij nodigen u binnenkort uit om een kijkje te nemen!

BESTICKERING
Op onze ramen is mooie belettering geplaatst in de vakantie. De uitspraken op de ramen zijn quotes van Maria
Montessori. Ze laten zien wat de belangrijke pijlers zijn binnen ons onderwijs.
We vinden dit een mooie stap om het gedachtengoed
van Maria Montessori nog beter uit te dragen.

VANUIT BSO KINDERSTAD
In verband met de staking op 30 en 31 januari het volgende vanuit Kinderstad.
Wij kunnen de kinderen die normaal gesproken op die dagen bij onze BSO in de middag komen ook in de ochtend opvangen. Dit wordt wel gefactureerd. Kinderen die wel bij Kinderstad zitten, maar normaal gesproken niet op die dagen komen mogen een aanvraag doen
in onze app. Dan kunnen we kijken of er nog plaats is. Voor kinderen buiten onze BSO hebben
we helaas geen opvangmogelijkheid.

START 2020
Dinsdag 7 januari was de allereerste schooldag van 2020
Dat betekende uiteraard volop handen schudden en nieuwjaarswensen uitdelen.
In de kleutergroepen proostten we en bedachten we wensen en goede voornemens.
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RUST EN REGELMAAT IN DE KLEUTERGROEPEN
In de kleutergroepen merken we dat het na de kerstvakantie weer even wennen is aan het

ritme. Hierdoor komt het steeds vaker voor dat kinderen te laat komen. Dit is zowel voor het
kind zelf als de klasgenootjes niet prettig. De kinderen gaan namelijk, als ze in de groep zijn,
meteen stil aan het werk met een werkje wat ze de middag ervoor klaar hebben gelegd; binnen is beginnen. We verzoeken u daarom om zachtjes te doen (fluisteren) en uiterlijk om 8.25
uur te vertrekken, zodat we de dag rustig kunnen starten. Om de rust in de groep te bewaren,
willen we u vragen zachtjes en vlot afscheid te nemen. Aangezien de kinderen geconcentreerd aan een werkje bezig zijn, is het fijn als u niet op de ramen klopt of door het raam
roept. Zwaaien mag uiteraard even.
Om de doorstroom in de kleutergang te bevorderen, mag u na het brengen ook door de zijdeur naar buiten. Dit is echter géén ingang, het zou fijn zijn als iedereen daar rekening mee
houdt.
U bent uiteraard van harte welkom om even naar het werk van uw kind te kijken. Daarvoor mag u om 14.45 uur gerust even binnen lopen. Ook voor vragen bent u na schooltijd van
harte welkom. Korte dringende zaken mag u natuurlijk wel voor de start van de schooldag
even melden bij de leerkrachten.
Elaine, Nadia en Tess

FRUIT
We merken dat er steeds meer pakjes mee worden gegeven. We geven de voorkeur aan
bekers i.p.v. pakjes. Daarnaast vinden de leerkrachten vaak pakjes zonder naam. We willen u
daarom vragen om zowel het fruit (of het bakje) en drinken te voorzien van naam. Zo weten
de kinderen zeker wat van hen is en kunnen de leerkrachten controleren of alles op gaat.
Het fruit en brood graag in aparte bakjes meegeven. Dit geldt ook voor het drinken voor bij
het fruit en de lunch. Dus: Twee bekers, een fruitbakje en een lunchtrommeltje

PANTOFFELS
De groepen 1 t/m 4 mogen nog steeds hun pantoffels mee naar school
nemen. Deze hebben een plek in de gang en zorgen voor heerlijk warme
voeten. Ook merken we dat er veel minder zand mee de klas in komt na
het buitenspelen.

OEFENWEB
Wist u dat alle kinderen hebben een account bij oefenweb? Dit is een computerprogramma
waarbij kinderen reken- en taaloefeningen doen op een computer of een tablet. Het programma geeft oefenstof naast de methode. Deze stof verrijkt, verdiept en zorgt dat de stof
beter beklijft. De oefenstof is afgestemd op het niveau van de leerling. Ook thuis kunt u van
dit programma gebruik maken, vraag de leerkracht om de inlogcodes!
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KERSTVIERING
Heerlijke hapjes, mooie muziek en gezellig samenzijn waren de sleutelwoorden van de kerstviering. Na een voorstelling door de leerkrachten, volgde
het kerstdiner voor de leerlingen in de groepen. Wat waren er super lekkere
hapjes klaargemaakt (met een béétje hulp van de ouders) en wat hebben
we heerlijk gesmuld van al dit lekkers! Dankjewel voor alle kookkunsten!

FAIRPLAY
In de kerstvakantie werd het voetbaltoernooi gespeeld. Zowel de groepen 3-4
als 5-6 wonnen de FairPlay-prijs. Ook groep 7-8 werkte erg hard tot het einde.
Als feedback kregen we de volgende opmerkingen: onze groepen speelden
goed samen, waren trots op elkaars successen, reageerden sportief op verliezen. We zijn daarom erg trots op jullie allemaal!

VAKANTIETOERNOOI ZWEMMEN
Vanaf nu staat de inschrijving open voor het vakantietoernooi Zwemsport.
Sinds lange tijd vindt dit toernooi weer plaats. En wel op zondag 8 maart
2020. Zit uw kind in groep 3 t/m 8 en heeft hij/zij minimaal het B-diploma?
Dan is deelname mogelijk!
Klik snel op onderstaande link voor de inschrijving.
Deelnamekosten bedragen €3,50. Dit bedrag graag (gepast) in een enveloppe inleveren bij
de groepsleerkracht. Vermeld hierbij duidelijk de naam en activiteit.
Meer informatie over het toernooi kunt u vinden op https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdSioeyp5MKwn2jzM3tUmAU9BDB2Wy9imzlvXmL_5nUwOe04w/viewform

CITYTRAINERS
Met een toffe buitenspeelmiddag op De Petteflet
rondden een groep kinderen uit 7-8 de cursus tot citytrainers af. De bedoeling is dat deze kinderen in de
pauzes leuke (sport)spellen gaan begeleiden voor andere kinderen.

