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AGENDA
Datum

Gebeurtenis

Maandag 24 januari
9.45-10.30 uur
Donderdag 30 en
Vrijdag 31 januari
Woensdag 5 februari

Peuteractiviteit - Voorlezen
Stakingsdagen
Alle leerlingen vrij
Studiedag
Alle leerlingen vrij

VANUIT DE DIRECTIE
De komende week zal voor de leerlingen een korte schoolweek zijn. Donderdag 30 en vrijdag
31 januari de scholen/leerkrachten van Xpect Primair in gesprek met elkaar over de problematiek waarmee het onderwijs nu te maken heeft, maar vooral ook in de toekomst mee te
maken gaat krijgen, als er niets gebeurt.
Daarom is onze school op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten. Inmiddels bent u hier
al op verschillende manieren geïnformeerd.
Bas Evers

NIEUWS VANUIT DE MR
Op de Petteflet bestaat sinds dit jaar de Medezeggenschapsraad uit (v.l.n.r.) Mirjam de Keijzer (ouder), Suzanne Broekhuizen (ouder), Judith van
Drongelen (ouder), Elaine Berk (leerkracht) en Chantal Kieft (leerkracht).
Samen hebben wij de taak de beleidsplannen van
het schoolbestuur te beoordelen, advies uit te brengen of instemming te verlenen. Dit lopend schooljaar
hebben we onder andere al gekeken naar de
schoolgids, advies uitgebracht over de begroting en
het schoolplan voor 2019-2023. Verder denken we
mee over allerlei andere zaken die spelen op de
school.
Een van de speerpunten van de ouders in de MR is
de communicatie nog beter te maken. We hopen
dat de nieuwe SchoolApp hierin een vooruitgang
gaat brengen.
Graag nemen we ook de input van andere ouders mee in onze vergaderingen. Binnenkort
hebben we een eigen emailadres waarin ouders zorgen, suggesties of ideeën kunnen aanleveren. Tot die tijd kunnen jullie ons op het schoolplein of in de klas aanspreken.
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PORTFOLIOGESPREKKEN
Dit jaar gaan we de portfoliogesprekken inplannen via de nieuwe schoolapp. De gesprekken
vinden plaats in de periode van 3 t/m 20 februari.
Ouders/verzorgers kunnen hun gesprek(-ken) inplannen via de
basisschoolapp -> plan gesprek (inlog heeft u gisteren via uw
mail ontvangen). Na het inloggen worden al uw kinderen zichtbaar. Indien u voor meer dan 1 kind een gesprek
hebt ,verzoeken wij u om een pauze van 15 minuten in te plannen.
Wij wijzen u er op dat het inplannen van een gesprek mogelijk
is t/m 30 januari a.s. Daarna wordt de inschrijving gesloten.
Een oudergesprek inplannen zónder de app? Dat kan. Ga dan naar http://
www.schoolgesprek.nl
Let op : de inlog van de Basisschoolapp is een andere dan de inlog voor de gespreksplanner
(plan gesprek).

PEUTERACTIVITEIT
Maandag 27 januari van 9.45-10.30 uur organiseren wij weer een
peuteractiviteit.
Ter ere van de voorleesdagen lezen we voor uit een mooi boek.
Kom jij ook mee kijken en luisteren?
Tot het eind van dit schooljaar hebben we allerlei leuke activiteiten gepland voor kinderen vanaf 2 jaar..
Dit is een laagdrempelige manier om kennis te maken met onze
leerlingen, leerkrachten, onderwijssysteem èn bovendien is het
ook nog eens heel gezellig!
Kom jij ook een keer gezellig samen met papa, mama, opa, oma en/of oppas bij ons op de
Petteflet kijken? Breng gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
Houd onze pagina in de gaten voor de data, of neem eens een kijkje op onze website.

VALENTIJNSRUN
Zoals we al vaker hebben gedaan is er ook dit jaar een sponsorloop op de Petteflet.
Aangezien we op carnaval maar een halve dag naar school gaan hebben we ervoor gekozen de week ervoor een sponsorloop te houden. Die dag is het 14 februari ,dus Valentijnsdag.
We noemen de run dan ook “de Valentijnsrun”.
De papieren voor de sponsorloop krijgen de kinderen op maandag 3 februari mee naar huis,
maar u kunt de run alvast in de agenda zetten, want aanmoediging is natuurlijk erg welkom!
Vrijdag 14 februari om 13.45 uur

OUDERMEMO
NUMMER 10 - 24 JANUARI 2020
WAT IS CARNAVAL
Wij hebben dit jaar veel nieuwe kinderen op
school, die niet uit Noord-Brabant of Nederland komen.
Je hebt misschien al wel eens gehoord van
carnaval, maar wat is dat nu eigenlijk? Verkleden, dansen en lekker gek doen! Daar denken
de meeste mensen aan bij Carnaval.
Carnaval is van oorsprong een katholiek feest.
Er wordt het begin van het vasten mee gevierd. Dit is de periode van veertig dagen voor
Pasen, die begint op Aswoensdag. Om de vasten goed te kunnen ‘overleven’ wordt in de
dagen voor Aswoensdag een feest gevierd; Carnaval! Nu zijn er nog maar weinig mensen
die vasten, maar carnaval wordt nog steeds groots gevierd, vooral in de zuidelijke katholieke
provincies van Nederland, zoals Noord-Brabant en Limburg.

VERSIEREN VOOR CARNAVAL
Maandagmiddag 10 februari om 12.45 uur gaan we de school versieren voor Carnaval.
Hiervoor hebben we de hele middag de tijd.
Vrijdag 21 februari gaan we direct na schooltijd (12.00 uur) alles opruimen.
Als veel ouders even meehelpen dan zijn we in een half uur klaar en kan de vakantie beginnen. De kinderen kunnen ondertussen even wachten in het lokaal van Angèle. We zorgen
voor leuk filmpje!
In de hal bij de gang hangen intekenlijsten. Als je in de gelegenheid bent om te helpen, wil je
dan je naam invullen ? Alvast veel dank namens de OAC!

RAAD VAN ELF
We hebben op de Petteflet ieder jaar een Raad van Elf. Alle kinderen
kunnen zich hier voor opgeven. Per groep worden 1 of 2 kinderen gekozen.
De prins en de adjudant, hebben we al wel gekozen. Zij hebben dit
jaar niet alleen tijdens het carnavalsfeest op school een taak, zij gaan
ook alle klassen langs om de andere kinderen voor te bereiden op
carnaval. Zo mag iedere groep een motto aanleveren. Het beste motto wordt hèt carnavalsmotto van de Petteflet voor 2020.

