
OUDERMEMO 

NUMMER 18 - 12 MEI 2022 

VANUIT DE DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Na twee weken vakantie zijn we weer blij alle kinderen te mogen begroeten op school. Voor 

sommigen weer even wennen, omdat ze in een ander lokaal terecht zijn gekomen in ver-

band met de verbouwing. Er is enorm veel werk verzet door de bouwvakkers. Boven zijn alle 

lokalen geschilderd en voorzien van nieuw marmoleum. Beneden zijn al een aantal nieuwe 

keukentjes geplaatst, de rest volgt nog. Er is vooral ook veel sloopwerk verricht, zodat het kin-

derdagverblijf opgebouwd kan worden. De verwachting is nog steeds 

dat we 1 oktober helemaal klaar zijn met alle verbouwingen en aanpas-

singen. 

Verbouwen betekent ook stof, heel veel stof. We hebben afgelopen 

weekend al veel gepoetst op school, maar het stof blijft neer dwarrelen. 

Het zou fijn zijn wanneer er af en toe wat ouders bereid zijn om materialen 

mee schoon te maken, u kunt zich hiervoor melden bij de leerkracht.  

 

Sinds deze week is het leerlingaantal op Petteflet 200! Een mooi aantal waar we even bij stil 

gestaan hebben. De mensen uit de wijk weten onze school weer erg goed te vinden en dat is 

fijn. Volgend schooljaar zullen we ook met 9 groepen van rond de 25 leerlingen werken.  

De 3 kleutergroepen starten uiteraard met iets minder leerlingen, maar daar stromen gedu-

rende het schooljaar nog leerlingen in die vier jaar worden.  

 

Week 25 van 20 t/m 24 juni zijn alle leerlingen vrij, wij gebruiken de-

ze week om ons te scholen, analyses te maken en voorbereidingen 

voor komend schooljaar verder vorm te geven. Ook hebben we 

samen met de medewerkers van Kinderstad een teamuitje, altijd 

gezellig. 

 

Rest mij u allen alvast een heerlijk weekend toe te wensen. 

 

Hartelijke groet mede namens het team, 

Conny 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis  

Maandag 16 mei    OAC vergadering 

Woensdag 18 mei     MR vergadering 

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

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei  Hemelvaart 

Maandag 6 juni    Tweede Pinksterdag, vrije dag 

Maandag 20 t/m vrijdag 24 juni  Studieweek, leerlingen vrij 

Dinsdag 5 juli     Schoolfotograaf 

Vrijdag 15 juli     Flettepretfeest/barbeque 

Vrijdag 22 juli     Studiemiddag, leerlingen vrij 

Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september Zomervakantie 

 



OUDERMEMO 

NUMMER 18 - 12 MEI 2022 

KAMP GROEP 7-8 

Zoals u weet gaat groep 7-8 op kamp van maandag 

23 t/m woensdag 25 mei. 

Voor woensdagochtend 25 mei zoeken wij nog iemand 

met een aanhanger of een bus om de grote spullen op 

te halen. Het gaat om campingtafels, banken en de 

onderdelen van de grote tent. 

Is er iemand die ons kan komen helpen? Het is handig 

als je dan rond 10.30 uur  op Camping De Reebok in 

Oisterwijk bent. 

 

Alvast heeeeeeeeeel veel dank namens groep 7-8,  

Luke en Angele  
 

AVONDVIERDAAGSE 

Van dinsdag21 t/m vrijdag 24 juni wordt er in Tilburg de Avondvierdaagse 

georganiseerd. Dit betekent dat alle kinderen van Tilburg een georgani-

seerde wandeling kunnen lopen. Het is belangrijk dat er een ouder of ver-

zorger meeloopt. Er is keuze tussen het lopen van 5 of 10 kilometer.  

 

De Petteflet loopt als school mee. Op dag 4 krijgen de kinderen een me-

daille voor hun sportieve prestatie. De kosten zijn €6,50, dit is inclusief de 

medaille.  

Halverwege de wandeltocht wordt er iets te drinken en te eten aangebo-

den. De kosten hiervan zijn € 2,00 voor alle 4 de dagen. 

 

Afgelopen dinsdag hebben alle oudste leerlingen een inschrijfformulier ontvangen. Als je 

meeloopt, lever het formulier samen met het inschrijfgeld in een gesloten enveloppe dan ui-

terlijk maandag16 mei 12.00 uur in bij de leerkracht van je kind. 

In de bijlage van deze oudermemo het inschrijfformulier, mocht je dit niet hebben ontvangen. 
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KINDERVAKANTIEWERK 

Van 29 augustus t/m 2 september kunnen de kinderen weer 

meedoen aan Kindervakantiewerk Reeshof. 

Inschrijven kan  op dinsdag 17 mei op OBS Heerevelden. Het 

inschrijfformulier en meer informatie hierover vindt u op  

http://www.kvwreeshof.nl  

LUIZEN PLUIZEN 

Na elke vakantie controleren we de kinderen op luizen en/of neten.  

Hiervoor zijn wij nog op zoek naar ouders die hierbij willen helpen. Dus: wan-

neer u in de gelegenheid bent om onze enthousiaste groep luizenpluizers te 

komen versterken, laat het weten. 

Esther Verduin is het aanspreekpunt en u kunt haar bereiken via het volgen-

de mailadres: esther.verduin@gmail.com  

SCHOOLFOTOGRAAF 

Dinsdag 5 juli komt de schoolfotograaf. Zij zal groepsfoto’s maken, broertjes en zusjes foto’s en 

van elk kind een portretfoto.  

De broertjes en zusjes foto maken we alleen met de kinderen die nu bij 

ons op school zitten.  

 

Het rooster voor het maken van deze foto’s is op dit moment nog niet 

bekend. Zodra wij hier meer oven weten, zullen we dit in de ouderme-

mo publiceren. 
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