OUDERMEMO
NUMMER 11 - 7 FEBRUARI 2020
AGENDA
Datum

Gebeurtenis

Maandag 10 februari
vanaf 12.45 uur
Vrijdag 14 februari
13.30-14.30 uur
Dinsdag 18 februari
13.30-14.15 uur
Dinsdag 18 februari
Vrijdag 21 februari

Versieren voor carnaval
Valentijnsrun
Peuteractiviteit - Knutselen
voor carnaval
GMR vergadering
Carnaval

VANUIT DE DIRECTIE
Langs deze weg wil ik u namens het team bedanken voor het begrip en de flexibiliteit die getoond is tijdens de manifestatie vorige week donderdag en vrijdag.
Ook afgelopen woensdag was een vrije dag voor de kinderen. Met het team hebben we de
Cito-toetsen van alle groepen geanalyseerd en plannen gemaakt voor de komende periode.
Zoals u weet bestaat de Petteflet dit schooljaar 25 jaar. Daar gaan we
natuurlijk een feest van maken. Volgende week vrijdag 14 februari, zullen
de kinderen een sponsorloop houden om daarmee wat extra financiële
middelen te hebben voor een onvergetelijke feestweek. We hopen dat u in
de gelegenheid bent om de kinderen aan te moedigen.
Verderop in deze memo vindt u meer uitleg over deze sponsorloop.
Vrijdag 21 februari gaan we met zijn allen gezellig carnaval vieren, om vervolgens om 12 uur
de vakantie in te luiden.
Voor nu wens ik u namens de directie en het team een goed weekend.
Conny Rijnen

PEUTERACTIVITEIT
Dinsdag 18 februari van 13.30-14.15 uur organiseren wij weer een peuteractiviteit. We gaan gezellig knutselen voor carnaval. Samen met papa,
mama, opa, oma en/of oppas zijn de peuters van harte welkom. Uiteraard mogen vriendjes of vriendinnetjes ook meekomen.
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VERSIEREN VOOR CARNAVAL
Zoals u in de vorige oudermemo heeft kunnen lezen gaan we maandag
10 februari de school versieren voor carnaval.
Vanaf 12.45 uur bent u van harte welkom om te helpen.
Vrijdag 21 februari gaan we direct na schooltijd (12.00 uur) alles opruimen. De kinderen kunnen ondertussen even wachten in het lokaal van
Angèle. We zorgen voor een leuk filmpje.
In hal bij de ingang hangen intekenlijsten.
Alvast veel dank namens de OAC!

VALENTIJNSRUN
Komende vrijdag 14 februari is de Valentijnsrun op de
Petteflet.
Wat houdt zo'n run eigenlijk in?
De kinderen van de Petteflet gaan rennen voor een
heel leuk doel, namelijk voor een supergave feestweek aan het einde van het jaar ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de school. De kinderen
hebben inmiddels de sponsorlijsten op papier meegekregen, dus sponsoren kunnen gezocht worden.
De sponsorloop van de Petteflet is in twee delen.
De kinderen van de onderbouw en de bovenbouw lopen apart. Als de ene bouw loopt, dan
moedigt de andere bouw aan en andersom.
De kinderen rennen een rondje om de school, gaan dan door de voordeur naar binnen, krijgen een stempel en gaan door de zijdeur weer naar buiten. Kinderen lopen samen, maar
ouders mogen ook mee rennen/huppelen/wandelen als kinderen dat prettiger vinden.
De onderbouw rent 10 minuten en de bovenbouw 15 minuten.
Na afloop van de run is er een uitreiking van een certificaat voor de kinderen die de meeste
ronden hebben gelopen.
Bij slecht weer blijven we binnen en lopen we rondjes door de school.
Het is natuurlijk leuk als je iets roods aantrekt of iets met hartjes. Heb je goede loopschoenen?
Deze mag je uiteraard aandoen.
Groep 3-4A heeft al geoefend, de snelste renner deed 35 seconden over een ronde.
Dat belooft wat!
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CARNAVAL 2020
Vrijdag 21 februari is het weer zover! Carnaval op de Petteflet!
De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. Serpentines zijn toegestaan, maar
confetti en spuitserpentines niet. Gevechtsspeelgoed zoals geweren of zwaarden mogen ook
thuis blijven. Voor fruit en drinken wordt die ochtend gezocht.
Het wordt een ochtend met veel leuke activiteiten:
Het programma ziet er als volgt uit:
Om 8.30 uur vindt de sleuteloverdracht plaats aan de Raad van Elf,
waarna de kinderen een spelcircuit door de hele school gaan
doen. Tijdens de spellen krijgen de kinderen fruit, verzorgd door de
OAC.
Vanaf 11.00 uur zijn er podiumkusten in de aula, waarbij u van harte
welkom bent om te
komen kijken naar de verschillende optredens.
Om 12.00 uur gaat iedereen weer naar huis om te gaan genieten van een welverdiende
carnavalsvakantie.

TRY OUT CULTUUR
Vandaag krijgen alle oudsten van het gezin een boekje mee over
Try out cultuur. Op deze manier kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met cultuur.

BERICHT VAN DE GGD
Donderdag 20 februari organiseert de GGD een inspiratieworkshop
“Opvoeden in twee huizen”
Meer informatie hierover vindt u in de bijlage.

