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VANUIT DE DIRECTIE 

Vlak voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Chantal. Zij heeft bijna 24 jaar vol 

enthousiasme gewerkt op de Petteflet en is nu gestart op de Wegwijzer. Inmiddels heeft Paul 

Smits haar groepstaken overgenomen.  

 

Na de vakantie zijn allerlei Corona-maatregelen komen te vervallen, gelukkig!! Wel zijn er op 

school nog thuistesten aanwezig, ouders die daar behoefte aan hebben, kunnen deze afha-

len bij Erna.  

 

Ouders zijn weer van harte welkom in ons gebouw. Morgen al presenteren we onze eerste 

podiumkunsten sinds lange tijd. U bent welkom in onze hal vanaf half twee. Alle groepen pre-

senteren zich op het podium, deze keer zal de gezonde week centraal staan.  

 

Ook na schooltijd kunt u gerust weer binnen lopen, gezellig even kletsen of een werkje van 

uw kind bekijken. We stellen dit zeer op prijs. Daarnaast zal er weer regelmatig om uw hulp en 

ondersteuning gevraagd worden bij verschillende activiteiten. Dus als u bijvoorbeeld zin heeft 

om wekelijks te lezen met een groepje kinderen, of anderszins, laat het dan weten aan de 

groepsleerkracht. 

 

Wat niet verandert, is het wegbrengen van uw kinderen. We hebben ervaren dat de start van 

de dag erg prettig en rustig is voor de leerlingen, wanneer zij zelfstandig naar binnen gaan. 

Vandaar dat we deze afspraak zullen voortzetten. In het kader van “leer mij het zelf te doen”, 

mogen kinderen dus alleen naar binnen tussen 8.20 uur en 8.30 uur. Binnen is beginnen; de 

leerkracht staat in de deuropening, geeft de kinderen een hand en vervolgens gaan ze lek-

ker aan de slag. Ook de verschillende ingangen voor de kinderen blijven gehandhaafd om-

dat het lekker rustig is.  

 

Ondertussen wordt er in het torenkamertje op 

de tweede verdieping hard gewerkt aan de 

ruimte voor de BSO. Het wordt prachtig. Wan-

neer deze klaar is zal de BSO naar boven verhui-

zen en wordt er een speelzaal gemaakt van de 

huidige BSO. Deze ruimte kunnen we dan ook 

bij ons podium betrekken tijdens podiumkun-

sten. Super fijn, want ik merkte met carnaval dat 

het echt behoorlijk vol zit nu onze school zo 

hard gegroeid is.  

Volop ontwikkelingen weer en positiviteit in de 

school. Ik wens u een zonnig en gezond week-

end toe. 

 

Mede namens mijn collega’s hartelijke groet, 

Conny Rijnen 

AGENDA 

Datum      Gebeurtenis   

Vrijdag 11 maart  13.30 uur Podiumkunsten 

Maandag 21 maart  OAC vergadering 

Woensdag 23 maart  MR vergadering 

Donderdag 24 maart  Lentedag 
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EXCURSIE 

Dinsdag 8 maart trokken de groepen 7/8 de wijk in.  

Daar zagen we dat er twee gescheiden systemen voor 

het water zijn in de Reeshof: vies water en regenwater. 

Wist u dat u daarom uw auto niet op straat boven een 

put mag wassen?  

Een leerzame dag! 

 

GEZONDE SCHOOL 

Woensdag 9 tot en met dinsdag 16 maart is de gezonde week op de 

Petteflet. Alle groepen gaan aan de slag met gezonde voeding en 

lekker bewegen.  

 

Woensdag zijn we gestart met een rondje rennen om de school. Het 

was erg leuk om te zien dat er zoveel ouders waren om aan te moedi-

gen.  

Deze week gaan alle groepen ook gezamenlijk koken.  

 

Morgen (vrijdag 11 maart) zijn er Podiumkunsten, waarbij u als ouders eindelijk weer van harte 

welkom bent om te komen kijken. Voor alle nieuwe ouders, die dit vanwege Corona nog niet 

eerder hebben meebeleefd, alle groepen geven een optreden op het podium, waar u bij 

aanwezig mag zijn. We starten om 13.30 uur. 

LENTEDAG 

Donderdag 24 maart 2022 vieren we de lente! Dat doen 

we samen met de andere 25 scholen van Xpect Primair.  

Het thema van dit jaar is Duurzaamheid en alle groepen 

gaan hier op een leuke en leerzame manier mee aan de 

slag. 


