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VANUIT DE DIRECTIE 

De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe leerlingen gestart. Allereerst een warm 

welkom aan de ouders van deze leerlingen. Ik hoop dat u zich snel thuis 

gaat voelen op onze school. De meeste informatie krijgt u via deze tweewe-

kelijkse ouderinfo. Mocht u verder vragen hebben, stel ze gerust bij mij of 

een van mijn collega’s. Ik hoop van harte dat u en uw kinderen een fijne tijd 

gaan hebben op de Petteflet.  

 

Het hoofdstuk Corona is gelukkig afgesloten, al weet ik dat het in sommige gezinnen ook wel 

zijn sporen heeft achtergelaten. Petteflet was in deze tijd flexibel als nooit tevoren, mede 

dankzij de steun en het meedenken van ouders. Dank daarvoor, het is een voorrecht om met 

zo’n fijne club ouders te mogen samenwerken. 

Helaas heeft het volgende drama zich al aangekondigd. De oorlog in de Oekraïne. Het 

houdt ons allemaal bezig. We hebben er op school goed over nagedacht hoe we dit vorm 

moeten geven naar de kinderen toe. Door de ouders worden verschillende keuzes gemaakt. 

Sommigen kiezen er bewust voor om het vaak en goed te bespreken met de kinderen, ande-

ren proberen er hun kinderen van weg te houden en snijden het onderwerp bewust wat min-

der aan. Beide is natuurlijk goed. Je voelt als ouder uitstekend aan wat voor jouw kind(eren) 

werkt. 

Omdat er deze verschillende invalshoeken zijn hebben wij als Montessorischool bewust de 

keuze gemaakt om volgend te zijn als het gaat over activiteiten t.a.v. de oorlog. Dat bete-

kent dat we ingaan op vragen of initiatieven van kinderen. Wanneer zij iets willen weten of 

vertellen bieden we de mogelijkheid. We hebben geen lesprogramma of activiteiten ge-

pland om zaken aan de orde te stellen. De behoeften van de kinderen zijn leidend. Dat kan 

dus verschillend uitpakken in de groepen. We hebben er vertrouwen in dat u deze keuze be-

grijpt. Op deze wijze kunnen we u eigen keuze als gezin ook zo veel mogelijk respecteren, 

precies zoals Maria Montessori het destijds bedacht heeft. 

 

Vandaag, 24 maart vieren we Lentedag bij Xpect. Wat hebben 

we genoten van de gezamenlijke activiteiten. Wat ons betreft is 

de lente fantastisch begonnen en hebben we ook volop kunnen 

genieten van het zonnetje.  

 

Noteert u alvast twee zaken in uw agenda: 

• 17 juni   Podiumkunsten 

• 5 juli      Schoolfotograaf 

Gezellig om al deze activiteiten weer op te kunnen pakken. 

 

Ik wens u mede namens het team een heerlijk weekend toe, 

Conny Rijnen, directeur 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis    

Maandag 18 april    Tweede Paasdag 

      Vrije dag 

Dinsdag 19 april    Kamp groep 3-4 

Woensdag 20 t/m donderdag 21 april Kamp groep 5-6 

Dinsdag 19 en donderdag 21 april  Eindtoets groep 8 

Vrijdag 22 april     Paasviering 

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei  Meivakantie 

Maandag 23 t/m woensdag 25 mei  Kamp groep 7-8 
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TRY OUT CULTUUR 

Goed nieuws voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Til-

burg. 

Deze week hebben zij op school het nieuwe Try Out Cultuur boekje 

ontvangen. 

Dankzij Try Out Cultuur kunnen basisschoolleerlingen ook dit jaar 

weer vrijblijvend ontdekken welke creatieve activiteit het beste bij 

ze past. 

Er zijn dit jaar zo’n 40 Tilburgse cultuuraanbieders. Van drummen en 

musical tot en met schilderen en activiteiten in musea. 

Inschrijven voor activiteiten 

Het nieuwe aanbod wordt gepresenteerd in het Try Out Cultuur boekje, dat alle gezinsoud-

sten van leerlingen van groep 1 tot en met 8 op school mee naar huis hebben gekregen. 

Inschrijven voor de activiteiten kan vanaf 30 maart 2022 via de website www.tryouttilburg.nl  
We hebben er alle vertrouwen in dat we het totale aantal inschrijvingen ook dit jaar weer we-

ten te overtreffen. 

OP SAFARI 

Dinsdag 19 april gaan de kinderen van de groepen 3/4 op kamp.  

Dit jaar starten we ergens anders en gaan we van daaruit op safari 

naar de Roerdomp. We gaan op zoek naar de Big Five en leren van 

alles over de natuur in de wildernis.  

Het belooft een groot avontuur te worden!. We kunnen bijna niet 

wachten tot het zover is. 

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Voor het organiseren van extra activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, carnaval e.d. vragen wij 

een vrijwillige bijdrage van € 80,00 en bestaat uit twee delen.  

Het eerste deel betreft een bijdrage van € 40,00 voor de activiteiten die samen met de OAC 

voor onze leerlingen worden georganiseerd.  

Het tweede deel betreft een bijdrage van € 40,- aan het schoolkamp (groep 3 t/m 8) en het 

schoolreisje (groep 1-2).  

De bijdrage voor het schoolreisje/schoolkamp wordt in de week van 28 maart geïnd.  

Als u nog geen machtigingsformulier van ons heeft ontvangen, neem dan contact op met de 

administratie (aanwezig maandag, dinsdag en donderdag). 

https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bsdepettefletadministratie/Gedeelde%20%20documenten/OUDERMEMO/2021-2022/Memo%2015%2024032022/www.tryouttilburg.nl
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LENTEDAG 

Vandaag vierden we met alle scholen van Xpect Lentedag.  

We bekeken een filmpje van de Xpectpiraat die zijn kompas had gerecycled waardoor hij de 

weg naar Tilburg niet kon vinden. Wij gingen hem helpen! Daarvoor moesten we allerlei op-

drachten vervullen. 

Groep 7/8 zocht bijvoorbeeld naar coördinaten welke leidden naar de zandbak. Ook kregen 

we onder andere een virtuele tour door het bestuurskantoor waar de kleuters op zoek moes-

ten naar voorwerpen en met de eerste letters een wachtwoord ontcijferden. De piraat zag 

dat de omgeving vies was: Er lag veel afval. Daar wilde hij wat aan doen. Met onze hulp be-

dacht hij een oplossing: De bovenbouw is afval gaan grijpen rondom school.  

Groep 3/4 versierde prullenbakken om ze aantrekkelijker te maken en de kleuters bouwden 

prullenbakken van verschillende materialen.   

KAMP GROEP 5/6 

Groep 5/6 gaat ook op kamp! Van woensdag 20 april t/m donder-

dag 21 april verblijven we in de groepsaccomodatie De Roerdomp 

in Westelbeers.  

We kijken er erg naar uit om de kinderen twee dagen een onverge-

telijke tijd te laten beleven! De woensdag wordt een dag vol met 

sportieve en leuke activiteiten. We overnachten op de locatie om 

vervolgens donderdag in de middag weer naar huis te gaan.  

Het belooft een tof kamp te worden. We hebben er nu al zin in!  


