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VANUIT DE DIRECTIE 

Afgelopen dinsdag en gisteren ben ik 

even op de Roerdomp geweest om sfeer 

te proeven bij het kamp van de groepen 

3-4 en 5-6. Wat een genot was dat!! In 

een andere setting op een ontspannen 

en gezellige manier elkaar nog beter le-

ren kennen. Er ontstaan nieuwe vriend-

schappen, kinderen bedenken zelf leuke 

spelletjes. Ook gezamenlijk werden er ac-

tiviteiten georganiseerd. 

Natuurlijk was het weer ook fantastisch, 

het zat allemaal mee. 

We zijn een van de weinige scholen die voor de groepen 3-8 een “kamp” organiseren en ik 

heb nu weer kunnen zien waarom het zo belangrijk en goed is. Passend binnen de Montessori 

gedachte die de zelfstandigheid bevordert, maar ook de sociale competenties worden ont-

wikkeld. 

Ik wil mijn collega’s heel hartelijk bedanken voor alle tijd en energie die ze er extra in gestopt 

hebben. Het kamp was weer een groot feest, ook een compliment aan onze kinderen, ge-

weldig zoals zij met elkaar omgaan. Tot slot dank ik ook ouders die hebben geholpen op wel-

ke manier dan ook. 

 

Vorige week vrijdag hebben we een paaslunch 

gehad op school, ’s Middags mochten de kin-

deren onder leiding van twee echte paashazen 

nog eieren zoeken. Wat hadden de ouders van 

de OAC weer goed gezorgd voor ons. Dankje-

wel. Heel fijn dat een club ouders ons onder-

steunt bij dit soort activiteiten. 

 

 

Morgen staan er wat verhuizingen op het programma, daarnaast moeten de klassen boven 

allemaal leeggehaald worden. De vloeren worden vernieuwd en er wordt geschilderd in de 

vakantie. Het zal even rommelig zijn, maar het resultaat is uiteindelijk een compleet gereno-

veerd Montessoriaans Kindcentrum (0-13 jaar). 

 

Rest mij jullie, mede namens het team, allemaal een heerlijke, zonnige en ontspannen meiva-

kantie toe te wensen. Geniet van en met elkaar. 

 

Conny Riijnen, directeur 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis  

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei  Meivakantie 

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

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei  Hemelvaart 

Dinsdag 5 juli     Schoolfotograaf 

Vrijdag 15 juli      Flettepretfeest 
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WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 

De lente is weer volop in het land aanwezig. Alles 

groeit en bloeit. Het is daarom tijd om op de Pet-

teflet mee te doen aan de Week van Lentekrie-

bels. Dit is een nationaal project voor het basison-

derwijs, waarin een week lang aandacht wordt 

besteed aan weerbaarheid, relaties en seksuali-

teit.  

Het thema van dit jaar is “Je lijf is van jou”. Uiteraard is de inhoud aangepast aan de leeftijd 

van de kinderen. 

De kinderen van groep 7/8 hebben deze lessen al gevolgd bij het “Marietje Kessels” project. 

Daarom zal deze week plaatsvinden in de week dat zij op schoolkamp zijn.  

We starten de week op woensdag 18 mei en sluiten de week af op woensdag 25 mei. Mocht 

uw kind in die week thuiskomen met een verhaal of een activiteit over dit thema, dan bent u 

op de hoogte. 

JUBILEUM 

Maandag, 25 april aanstaande is Elaine al 25 jaar 

werkzaam in het onderwijs. Dat is niet het enige jubile-

um wat zij dit schooljaar viert: 25 juli werkt ze al 25 jaar 

bij Xpect! 

 

Elaine werkte dus al op de Petteflet toen onze school 

nog in de kinderschoenen stond. Ze heeft veel veran-

deringen én nu zelfs een verbouwing mee mogen 

maken. Ze startte als leerkracht van een groep 1/2, in 

de jaren daarna draaide ze achtereenvolgens groep 

3/4/5, groep 5/6 en groep 7/8.  

Nu is ze al een aantal jaren het vaste gezicht van de 

kleutergroep.  

Inmiddels zijn er zelfs leerlingen in haar groep (en in 

andere groepen) wiens ouders ook les kregen van Elaine: Een tweede generatie Pettefletters. 

Hoe bijzonder is dat?! 

 

Namens álle ouders, leerlingen en het team feliciteren wij Elaine met haar zilveren jubileum én 

hopen we uiteraard dat er nog vele jaren bij zullen komen! 



OUDERMEMO 

NUMMER 17 - 21 APRIL 2022 

f 

 

 

OP SAFARI 

Dinsdag 19 april zijn we met de kinderen van de groepen 3/4 op kamp geweest. We zijn met 

de huifkar dieren gaan spotten. Op het kampterrein hebben we leuke spelletjes gespeeld. 

We sloten de dag af met frietjes en een kampvuur. Het was een leuke dag waarbij de kin-

deren van groep 3/4 fijn samen hebben gespeeld.  


