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VANUIT DE DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Ook de groepen 7-8 zijn inmiddels op kamp geweest. Hoewel het 

weer de eerste dag wat minder was, hebben de kinderen en be-

geleiders er een leuk kamp van gemaakt.  

Dank aan alle ouders en leerkrachten die op welke manier dan 

ook geholpen hebben.  

Zonder ondersteuning van ouders kan er echt geen kamp plaats-

vinden. De kinderen hebben ervan genoten. 
 

 

Groep 8 maakt zich op voor de eindfase op de Petteflet. Zij gaan aan de 

slag met de eindfilm. Ook een activiteit die ertoe bijdraagt dat de basis-

schoolperiode goed wordt afgesloten, zodat er met een fijn gevoel op 

terug gekeken kan worden. De basis voor een nieuwe start op het voort-

gezet onderwijs.  

Deze kanjers hebben intussen ook nog een pracht cito-resultaat neerge-

zet. De gemiddelde score van de Petteflet was 542,2. (Landelijk gemid-

delde 534). Trots waren we al, maar dit is natuurlijk wel de kers op de 

taart! 
 

De verbouwing loopt gestaag door. De ruimtes voor de baby's en peuters krijgen steeds meer 

vorm. 

Intussen lopen de aanmeldingen ook op, momenteel zijn er dagelijks rondleidingen voor nieu-

we ouders. 

Komend schooljaar starten we met 3 groepen 1-2 van 20 leerlingen, Dat betekent dat we nog 

maar weinig ruimte hebben voor nieuwe leerlingen. 

 

Mede namens het team, 

een fijn Pinksterweekend 

 

Conny 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis  

Maandag 6 juni    Tweede Pinksterdag, vrije dag 

Vrijdag 17 juni     13.30 uur Podiumkunsten 

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

Maandag 27 juni t/m vrijdag 8 juli  Portfoliogesprekken 

Dinsdag 5 juli     Schoolfotograaf 

Vrijdag 15 juli     Flettepretfeest/barbecue 

Vrijdag 22 juli     Studiemiddag, leerlingen vrij 

Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september Zomervakantie 
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SCHOOLJAAR 2022-2023 

Hieronder vindt u een overzicht van alle vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2022-2023. 

 

Maandag 19 september 2022     Studiedag 

Woensdag 5 oktober 2022     Studiedag 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022   Herfstvakantie 

Maandag 31 oktober 2022     Studiedag 

Dinsdag 6 december 2022     Studiedag 

Vrijdag 23 december 2022     Studiemiddag 

Maandag 26 december 2022 t/m 6 januari 2023  Kerstvakantie 

Vrijdag 10 februari 2023     Studiedag 

Vrijdag 17 februari 2023     Studiemiddag 

Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 2023   Voorjaarsvakantie 

Woensdag 15 maart 2023     Studiedag 

Vrijdag 7 april 2023      Studiedag  

Maandag 10 april 2023     Tweede Paasdag 

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023   Meivakantie 

Donderdag 18 t/m vrijdag 19 mei 2023   Hemelvaart 

Maandag 29 mei 2023     Tweede Pinksterdag 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 juni 2023    Compensatieweek 

Vrijdag 14 juli 2023      Studiemiddag 

Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023  Zomervakantie 

AFSCHEID 

Judith, de leerkracht van groep 5-6 heeft zich aangemeld bij de mobiliteit ronde van Xpect 

primair. Wij begrijpen wel dat er andere scholen zijn die heel graag willen dat Judith daar 

komt werken. Judith heeft gekozen voor de Armhoefse Akkers. Zij gaat daar per 1 augustus 

aan de slag als leerkracht van groep 1-2. Natuurlijk gaan we haar enorm missen. Judith is een 

fantastische leerkracht en een fijne collega, aan de andere kant gunnen we haar ontwikkel-

kansen. Het is ook goed om na een lange periode eens te wisselen van school. Zo kan zij al 

haar kennis en expertise op de Armhoefse Akkers inzetten. 

Ze zal dit schooljaar hier dus nog gewoon werken en u hoort nog van ons op welke wijze we 

afscheid van haar gaan nemen, want we laten haar natuurlijk niet zomaar gaan. 

 

Ook van Rudy gaan we afscheid nemen, hij gaat met pensioen. Het was een moeilijke en 

gevoelige beslissing. Rudy is van ongelooflijk groot belang geweest voor de Petteflet. Alle ou-

ders, kinderen en leerkrachten konden altijd bij hem terecht. Vriend van ons allemaal, een 

fantastische gastheer voor de school. Rudy denkt zelf nog even na over hoe hij het afscheid 

vorm wil geven. U hoort er nog over.  

 

Uiteraard zijn we samen met de medezeggenschapsraad al druk bezig om de vacatures in te 

vullen. We zijn heel blij dat er al veel brieven binnen zijn. Ook leerkrachten/ondersteuners we-

ten onze school te vinden, dat is fijn.   
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OVERBLIJFOUDERS GEZOCHT 

Tijdens het spelen in de grote pauze wordt er naast de leerkrachten toe-

zicht gehouden door ouders/grootouders. 

Hiervoor zijn wij op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Uiteraard staat 

hier een kleine vergoeding tegenover (€ 4.50 per keer). Het aanvragen 

van het VOG wordt door de school vergoed. 

Dus hebt u tijd en zin om ons overblijfteam te komen versterken, of kent 

u iemand die dit wil doen, laat het ons dan weten. 

U kunt zich aanmelden bij de administratie van de school (aanwezig op maandag, dinsdag 

en donderdag). Een mailtje sturen mag ook: bs.de.petteflet@xpectprimair.nl 

 

PORTFOLIOGESPREKKEN 

Van maandag 27 juni t/m vrijdag 8 juli vinden de portfolioge-

sprekken plaats. Deze gesprekken zijn voor alle ouders en kin-

deren van de groepen 1 t/m 7. 

U kunt zich hiervoor via de schoolapp inschrijven vanaf 

maandag 20 juni om 8.00 uur. Gezinnen met 2 of meer kin-

deren kunnen zich inschrijven vanaf zondag 19 juni om 8.00 

uur. De inschrijving sluit op donderdag 23 juni om 17.00 uur. U 

ontvangt hiervoor van de leerkracht een uitnodiging. 

HULP GEVRAAGD VOOR AVONDVIERDAAGSE 

Van 21 t/m 24 juni vindt de Avondvierdaagse plaats. De Petteflet loopt 

ook gezellig mee. We zijn nog op zoek naar ouders, verzorgers of opa's 

en oma's die het leuk vinden om eten en drinken uit te delen op deze 

dagen.  

Heb je interesse?  Laat het Mariëlle Teuben weten op  

badmutsje79@hotmail.com. Ze ontvangt graag uiterlijk 10 juni uw reac-

tie.  

 

Ook zijn wij nog op zoek naar iemand met een bus die de muziekkar van De Petteflet op 23 

en 24 juni naar de universiteit kan vervoeren, De Avondvierdaagse start op deze dagen van-

af de universiteit.  

Mocht je ons uit de brand kunnen helpen, laat het Mariëlle Teuben weten op 

badmutsje79@hotmail.com.  

 

Alvast hartelijk dank.  
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OPEN DAG NIEUWSTE SCHOOL 

Vrijdag 10 juni organiseert de Nieuwste School, speciaal voor leerlingen uit groep 7, een open 

dag. Deze vindt plaats 15.00-20.00 uur. 

 

 

 


