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VANUIT DE DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Voor jullie en de kinderen staat er een heerlijk weekje vakantie 

voor de deur. Wij gaan aan de slag met scholing en analyse-

ren van toetsgegevens.  

Daarna hebben we nog 4 weken te gaan voordat de zomer-

vakantie begint. Weken waarin leuke activiteiten gepland staan zoals het flettepretfeest, de 

eindfilm van groep 8 en de jaarlijkse BBQ met ouders en kinderen.  

 

Tevens zullen we afscheid gaan nemen van Rudy en Judith. Dat zal zijn op vrij-

dag 15 juli. Het Flettepretfeest zal die dag in het teken staan van het Circus, u 

wordt dan uitgenodigd om naar een voorstelling te komen kijken. Tevens is er 

gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Judith en Rudy. Ook tijdens 

de BBQ op deze avond zijn zij aanwezig en is er de mogelijkheid om afscheid te 

nemen. Zowel Rudy als Judith geven aan de voorkeur te hebben voor een in-

formeel afscheid. 

Gisteren hebben we hele goede sollicitatiegesprekken gevoerd met 4 kandidaten. Ik ben 

heel blij u te kunnen mededelen dat we unaniem besloten hebben om Sanne Verstijnen vol-

gend schooljaar te benoemen aan onze school. Zij vervangt Judith en Chantal en zal fulltime 

een groep krijgen. Verdere details volgen later, de puzzel van de formatie voor komend 

schooljaar zal volgende week verder gelegd worden. In een latere memo zal Sanne zich aan 

u voorstellen. 

 

Afgelopen week hadden we het jaargesprek met het bestuur waarin we onze werkwijze en 

kengetallen hebben verantwoord. Het was een constructief en positief gesprek. Het bestuur 

bevestigt dat we op de goede weg zijn en mooie resultaten neer hebben gezet. Petteflet is 

een school waar we trots op mogen zijn. 

 

Rest mij iedereen een hele fijne vakantie te wensen met hopelijk lekker weer. Succes en veel 

plezier voor degene die mee lopen met de Avond4daagse. We gaan elkaar zeker nog zien 

daar! 

 

Mede namens het team, 

Conny Rijnen 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis 

Vrijdag 17 juni     Podiumkunsten 

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

Maandag 27 juni t/m vrijdag 8 juli  Portfoliogesprekken 

Vrijdag 1 juli     Schoolreisje groep 1-2 

Dinsdag 5 juli     Schoolfotograaf 

Dinsdag 12 juli     Bekendmaking verdeling groepen 

Donderdag 14 juli    Wisselmiddag 

Vrijdag 15 juli     Flettepretfeest/barbecue 

Woensdag 20 juli    Musical groep 8 

Vrijdag 22 juli     Studiemiddag, leerlingen vrij 

Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september Zomervakantie 
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SCHOOLREISJE GROEP 1-2 

Vrijdag 1 juli zal groep 1/2 op schoolreisje gaan naar Pukkemuk in 

Dongen. Zij gaan er samen een gezellige en avontuurlijke dag 

van maken. 
Ouders hebben hier via de mail nadere informatie over ontvan-

gen.  

SCHOOLFOTOGRAAF 

Zoals u weet komt dinsdag 5 juli de schoolfotograaf. Zij zal portretfoto’s, 

broertjes en zusjes foto’s en groepsfoto’s maken. 

Hieronder kunt u lezen wanneer welke groep aan de beurt is. 

08.45 uur Portretten groep 1-2A 

09.05 uur Portretten groep 1-2B 

09.20 uur Portretten groep 1-2C 

09.40 uur Portretten groep 3-4A 

10.00 uur Portretten groep 3-4B 

10.30 uur Portretten groep 5-6A 

10.45 uur Portretten groep 5-6B 

11.00 uur Portretten groep 7-8A 

11.15 uur Portretten groep 7-8B 

Vanaf 11.30 uur wordt begonnen met groepsfoto’s. Voor groep 8 wordt om 12.45 uur een af-

zwaaifoto gemaakt. 

Om 12.55 uur wordt getart met de broertjes en zusjes foto’s.  

PODIUMKUNSTEN 

Vrijdag 17 juni vindt er weer een editie van Podiumkunsten 

plaats. 

Hierbij zijn ouders/verzorgers van harte uitgenodigd. 

We starten met de voorstelling om 13.30 uur, vanaf 13.15 uur 

bent u welkom om plaats te nemen in de aula. 

We maken er een geweldige show van.  



OUDERMEMO 

NUMMER 20 - 16 JUNI 2022 

OUDERBIJDRAGE 2022-2023 

Zoals u weet vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage voor het organiseren van diverse 

activiteiten. Deze bedraagt € 40,-. 

Voor het kamp (groep 3 t/m 8) en het schoolreisje (groep 1-2) was de bijdrage vastgesteld op 

€ 40,-. 

Samen met de OAC en de MR-is besloten dat de kamp- en schoolreisbijdrage met ingang 

van volgend schooljaar € 30,- zal bedragen. 

 

OPEN DAG BEATRIX COLLEGE 

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

open dag. Deze vindt plaats van 10.00 tot  13..00 uur. Leerlingen en hun ouders/verzorgers 

kunnen zich via de website aanmelden. https://www.beatrixcollege.nl/ 

PORTFOLIOGESPREKKEN 

Zoals u in vorige oudermemo heeft kunnen lezen vinden de 

portfoliogesprekken plaats van maandag 27 juni t/m vrijdag 

8 juli voor ouders en leerlingen van groep 1 t/m 7. 

Inschrijven kan vanaf maandag 20 juni vanaf 8.00 uur. Gezin-

nen met 2 of meer kinderen kunnen zich inschrijven vanaf 

zondag 19 juni 8.00 uur. De inschrijving sluit op donderdag 23 juni om 17.00 uur. 

U ontvangt hiervoor van de leerkracht een uitnodiging. 

PARKEREN NA SCHOOLTIJD 

Wij verzoeken u dringend om op de fiets of te voet naar school te ko-

men. 

Auto’s kunnen achter de sporthal Dongewijk staan. Niet in de straat. 

Na schooltijd staat het veel te vaak helemaal vast. Dat is zeker niet de 

bedoeling 

https://www.beatrixcollege.nl/


FLETTEPRETFEEST 

Hulp gezocht: 

Zonder hulp kunnen we op deze dag niet. We zijn op zoek naar ouders, die het leuk vinden om – samen 

met een leerkracht en andere ouders – een groep kinderen te begeleiden bij de workshops. Voordat de 

workshops beginnen wordt er uitleg gegeven aan de begeleiders. 

 

Heb je tijd en zin? Geef dat dan zo snel mogelijk door aan de leerkracht van je kind. 

Flettepretfeest 

Op 15 juli vieren we de verjaardag van de Pet-

teflet, ook wel bekend als het Flettepretfeest. Voor 

deze gelegenheid toveren we de school om in 

een heus circus! 

In de ochtend volgen de kinderen meerdere 

workshops en worden optredens voorbereid.  

Om 13.00u wordt er in sporthal ‘De Dongewijk’ 

een circusvoorstelling gegeven. Alle ouders/

verzorgers, opa’s, oma’s en andere belangstellen-

den zijn van harte welkom. Zet deze datum dus 

vast in je agenda! 

VRIJDAG 15 JULI: FLETTEPRETFEEST, VOORSTELLING & BARBECUE 

Flettepretbarbecue 

We sluiten deze feestelijke dag af met een heerlijke barbecue voor kinderen, ouders en natuurlijk het 

team. De barbecue begint om 17:00 en duurt tot  ongeveer 19:00 uur. 

 

De kinderen krijgen deze week een brief met informatie over de barbecue mee naar huis. 

 

Let op! 

Opgeven voor de barbecue kan tot en met uiterlijk vrijdag 1 juli. Wees er snel bij, want dit gezellige feest 

Praktische informatie: 

De kinderen moeten deze dag gewoon fruit en drinken meenemen. Tussen de middag lunchen de kin-

deren in hun eigen groep. Ze mogen daarvoor een feestelijk lunchpakketje en drinken meenemen. 

 

Het is fijn als de kinderen makkelijk zittende kleding aanhebben en hun gymschoenen meenemen. 

Komt dat zien! Komt dat zien! 


