OUDERMEMO
NUMMER 13 - 26 FEBRUARI 2021
AGENDA
Datum
Maandag 1 maart

Gebeurtenis
Studiedag
Alle leerlingen vrij

VANUIT DE DIRECTIE
Na een voorjaarsvakantie met sneeuw/ijs, maar ook lenteweer, zijn we maandag weer begonnen.
Afgelopen week hebben we u bericht over een besmetting op school. Gelukkig is het bij deze ene besmetting gebleven en is het op dit moment niet nodig extra maatregelen te nemen. Laten we hopen dat de betreffende leerling er weer snel is, de klachten zijn mild. De
andere kinderen op school krijgen er niet al te veel van mee, maar het is natuurlijk wel belangrijk om met u als ouders hierover goed te communiceren. U kunt dan zelf bepalen op
welke wijze u het wel of niet bespreekt met uw eigen kind(eren).
Op school hebben de kinderen het werken goed opgepakt, er
heerst weer een fijn leerklimaat.
Aanstaande maandag 1 maart is er voor alle personeelsleden van
Xpect een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
Mede namens het team wens ik iedereen een heel fijn weekend en
graag tot dinsdag.
Conny

COMPENSATIEWEKEN
Zoals eerder vermeld, zullen de compensatieweken van 29 maart t/m 2 april en 14 t/m 18 juni
vervallen. De kinderen mogen dan gewoon naar school, met uitzondering van de woensdagen 31 maart en 16 juni. Dit zijn studiedagen.

CARNAVAL
Dank aan alle ouders die achter de schermen mee gewerkt hebben aan de voorbereidingen
van het aangepaste carnavalsfeest. De kinderen hebben genoten.

OUDERMEMO
NUMMER 13 - 26 FEBRUARI 2021
GROEP 3/4A
Beste ouders van groep 3/4A,
Ik zit dit jaar in mijn afstudeerjaar en daar hoort een blokstage bij. Deze begint volgende
week dinsdag 2 maart. Dit houdt in dat ik de komende vijf weken alle dagen voor de klas
sta .
Dit betekent dat ik deze weken het aanspreekpunt van de klas ben. Mocht er iets zijn met uw
kind, dan kunt u mij aanspreken na schooltijd of mij even mailen:
chemene.bergmans@xpectprimair.nl
Groetjes,
Chemène
Taken Richard
Richard blijft eindverantwoordelijk voor zijn groep en begeleidt Chemène in haar stage. Daarnaast is Richard al gestart met het begeleiden van kleine groepjes kleuters. Op deze manier
wordt de overstap van groep 2 naar 3 nog beter voorbereid en kan er heel specifiek ondersteuning geboden worden bij kinderen die dat nodig hebben. Ook kinderen die uitdaging
nodig hebben zal Richard meenemen in zijn begeleidingsplan.

PEUTERGROEP
Zoals u wellicht weet zijn we In november gestart met de
peutergroep.
Graag willen we jullie op de hoogte stellen van de organisatie en uitgangspunten van de peutergroep. De ontwikkeling
van kinderen in MKC de Petteflet begint bij de basis. In de
daaropvolgende jaren groeien en bloeien kinderen. Ieder
op hun eigen manier. Wij vinden het belangrijk dat kinderen
zich in doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. Dit wordt in de
peutergroep zichtbaar door als één team en vanuit één visie
en dezelfde pedagogische didactische uitgangspunten op basis van Maria Montessori samen te werken aan de (brede) ontwikkeling van kinderen.
In dat kader is de peutergroep gerealiseerd waarbij 3-jarigen en kinderen van 4 jaar en ouder
samen leren en zich ontwikkelen. Vanuit de startgroep wordt er gewerkt aan gezamenlijk opgestelde leerdoelen, waarmee de doorgaande ontwikkellijn zichtbaar wordt gemaakt. De
nadruk ligt op spelen, ontwikkelen, leren, ontmoeten en signaleren onder begeleiding van
een gekwalificeerde medewerkster. Hiermee willen we de ontwikkelingskansen van kinderen
vergroten en kinderen op een speelse manier voorbereiden op de schoolse periode.
Heeft u interesse in deze peutergroep, neem dan contact op met Conny Rijnen. Dit kan per
email: conny.rijnen@xpectprimair.nl of telefonisch: 013 5713677

