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VANUIT DE DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Gisteren was Rudy al weer even op school om een kopje koffie te drinken. Het gaat gelukkig 

steeds beter met hem, hij voelt zich redelijk goed. We geven hem de rust en ruimte om goed 

te herstellen en het ongeval een plekje te geven. Het is nog niet duidelijk wanneer hij precies 

terug kan komen.  

Daarnaast hebben we Jeroen Fitters bereid gevonden om op onze school als conciërge te 

komen werken. Hij zou sowieso vanaf 1 juni Rudy komen ondersteunen. Jeroen is 25 jaar oud 

en werkt momenteel in de beveiliging. In eerste instantie zal hij voor 2 dagen in de week op 

de Petteflet komen werken. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 

 

De verbouwing verloopt zeer spoedig. Natuurlijk hebben we ook over-

last, zeker nu de nieuwe speelzaal in aanbouw is, maar het overleg is 

goed en het resultaat fantastisch. De BSO is inmiddels verhuisd naar de 

tweede verdieping, ook dat is even wennen, maar de ruimtes zijn heel 

mooi opgeknapt. Het is er goed toeven. Als u graag een kijkje wilt ne-

men, dan kan dat gewoon. 

 

Nog twee weken te gaan, dan is het al weer meivakantie. Tijdens deze 

vakantie zullen op school enorm veel bouwwerkzaamheden plaats vinden. De kleutergroe-

pen van Elaine en Chemène moeten voor die tijd verplaatst worden. Het lokaal van Anne-

miek en Mylene verhuist naar boven. Na de vakantie zal het Kindcentrum weer verder vorm 

gekregen hebben en ook de vloeren van verschillende lokalen zijn dan vernieuwd. Ook zullen 

in een aantal lokalen de keukentjes vernieuwd zijn.  

 
Paul Smits is vanaf deze week de hele week bij ons op school werkzaam. De maandag is hij er 

dus extra en zal hij in groep 5-6 van Rawie ondersteunen. Op woensdag (Rawie zijn vrije dag) 

zal hij in deze groep vervangen. Groep 5-6a heeft dus Rawie en Paul voor de groep. Mylène 

en Annemiek zullen bij Angele vervangen als zij afwezig is i.v.m. studieverlof. Als vervanging 

niet nodig blijkt, ondersteunen zij eventueel in groep 7-8 . 

We zijn heel blij dat we op deze manier weer wat meer ondersteuning en rust hebben weten 

te creëren in de verschillende groepen. 

 
Mede namens het team een fijn weekend. 

Conny Rijnen, directeur 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis    

Vrijdag 15 april     Paasviering 

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 

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei  Meivakantie 

Maandag 23 t/m  woensdag  25 mei  Kamp groep 7-8 
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ALLERGIEËN/DIËTEN 

Omdat school de lunch voor de leerlingen zal verzorgen, is het van groot 

belang dat eventuele allergieën/dieetwensen (bijvoorbeeld in verband 

met geloofsovertuigingen) bij ons bekend zijn. Twijfelt u of dit is doorgege-

ven, geef het dan gerust nogmaals aan.  

Doorgeven kan via een mail of Teams berichtje naar de leerkracht. 

VRIJDAG 15 APRIL: PASEN OP DE PETTEFLET 
 

Vrijdag 15 april vieren wij Pasen op de Petteflet. Dit gaan we vieren door middel van een 

PAASLUNCH. Met diverse gezonde lekkernijen gaan we er een 

heerlijke en gezellige lunch van maken. Dit houdt in dat de kin-

deren deze dag geen lunch hoeven mee te nemen. Het eten 

wordt helemaal verzorgd. Wat ze wél moeten meenemen is:   

  

• Fruit en drinken voor in de ochtend 

• Een bord, beker en bestek 

• Een (plastic) zak met de naam erop (dit om de vieze spul-

len makkelijk weer op te kunnen ruimen) 

 

Vrijdagochtend zal verlopen zoals normaal. De middag starten we met een lekkere en gezon-

de lunch met de klas. Na de middagpauze worden er –net als voorgaande jaren– paaseieren 

gezocht (en lekker opgesnoept). De rest van de middag wordt opgevuld met allerlei leuke 

activiteiten in de groep. Daarna gaan we allemaal genieten van een extra  lang paasweek-

end. 

 

FIJNE PAASDAGEN 
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OPEN DAG BEATRIX COLLEGE 

Zaterdag 25 juni organiseert het Beatrix College, speciaal voor leerlingen van groep 7, een 

open dag,  

Inschrijven kan binnenkort via onze website https://www.beatrixcollege.nl/ 

 

AANMELDEN 

Om een goed beeld te krijgen van het aantal nieuwe leer-

lingen, vragen wij ouders om broertjes/zusjes van onze huidige 

leerlingen die in het volgende schooljaar 4 jaar worden, zo 

spoedig mogelijk aan te melden. 

Het aanmelden van nieuwe leerlingen gaat voortaan digitaal. 

U kunt een aanmeldformulier aanvragen door een e mail te 

sturen naar bs.de.petteflet@xpectprimair.nl. 

LEERLING UIT OEKRAÏNE 

Gisteren kregen we een meisje op bezoek uit de Oekraïne. Zij vindt de school fantastisch en 

wil heel graag hier op de Petteflet aan de slag. Natuurlijk hebben we voor haar een plekje 

gecreëerd in de groep van Richard/Fiona. 

Aanstaande maandag gaat ze starten en samen gaan we er voor zorgen dat ze het fijn gaat 

hebben hier. Haar verhaal maakte mij in elk geval weer duidelijk hoe verschrikkelijk de situatie 

in de Oekraïne is. Hier op de Petteflet mag Ilona weer lekker kind zijn. Tijdens haar eerste week 

komt ook haar volwassen zus mee omdat zij Engels spreekt, we hopen dat ze zich snel thuis 

gaan voelen. 

 

Conny 

https://www.beatrixcollege.nl/
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