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VANUIT DE DIRECTIE 

Het team van de Petteflet wenst alle gezinnen van de school een hele fijne herfstvakantie. 

Geniet van de tijd samen met de kinderen; even niet naar de klok kijken en lekker uitrusten.  

 

In de tweede week van de vakantie zijn wij als team weer volop 

aan de slag.  

Twee dagen worden ingevuld als studiedag, waarop we met alle 

collega’s de groepen nog beter op elkaar af gaan stemmen. 

Ook worden nieuwe methodes geëvalueerd en de werkwijze 

aangescherpt.   

We zijn als school bijna verdubbeld in leerlingaantal en er zijn 

groepen bij gekomen. Om ervoor te zorgen dat we dezelfde onderwijskwaliteit kunnen blijven 

bieden zijn deze studiedagen van groot belang. We moeten goed in verbinding zijn met el-

kaar om samen een mooie ontwikkelplek voor kinderen te blijven creëren.  

 

Bedankt aan alle ouders die de afgelopen weken op welke manier dan ook geholpen heb-

ben op school. We hebben weer een mooie mix aan inspannende en ontspannende activi-

teiten kunnen doen, jullie hulp is daarbij bijzonder fijn. We vertrouwen erop dat we ook in de 

drukke maanden die volgen op jullie betrokkenheid mogen rekenen.  

Nogmaals fijne vakantie, graag tot maandag 8 november.  

 

Mede namens het team 

Conny Rijnen 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis  

Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober  Herfstvakantie  

Maandag 1 t/m vrijdag 5 november  Studieweek, alle leerlingen vrij
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HERFSTWANDELING 

Deze week heeft groep 3/4 een prachtige herfstwandeling door het bos 

gemaakt. 

De kinderen zijn gaan zoeken naar verschillende paddenstoelen en bla-

deren   

KINDERBOEKENWEEK 2021 

Vorige week stond de school in het teken van de Kinderboekenweek.  

Het thema was beroepen. De week begon met een speurtocht waarbij de kinderen de juiste 

voorwerpen bij de juiste beroepen moesten zoeken.  

In groep 3 tot en met groep 8 zijn de voorrondes van de voorleeswedstrijd gehouden en don-

derdag was er een voorleesshow, waarbij de winnaars van de bouw (Balint uit groep 3/4, 

Boet uit groep 5/6 en Eveline uit groep 7/8) hun voorleeskunsten aan de andere kinderen lie-

ten horen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De andere deelnemers, Floor uit groep 3/4, Xem uit groep 5/6 en Féline uit groep 7/8, gaan 

deze week voorlezen bij de groepen 1/2. 

Wij kijken terug op een hele gezellige week met veel voorleestalenten op school! 

KENNISMAKEN MET BEROEPEN 

De afgelopen weken stonden in het kader van “beroepen”. Dankzij een 

aantal behulpzame ouders maakten onze kleuters kennis met verschil-

lende beroepen. 

Zo voelden ze hoe zwaar de rugzak en hoe zacht de slaapzak van een 

soldaat is, hoorden zij hoe stil een politiedrone kan vliegen, ze zagen hoe 

een politieauto er van binnen uit ziet en ervaarden zij rust tijdens een 

“yogaslaapje”. 

We zijn benieuwd welk beroep onze kleuters later zullen beoefenen! 


