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VANUIT DE DIRECTIE 

Wat een feest om alle kinderen en ouders weer te mogen begroeten na zes weken vakantie. 

De eerste weken noemen we de Gouden weken en zijn heel belangrijk voor het creëren van 

een fijne sfeer in de groep. Samen werken aan een positieve, gezellige, hardwerkende groep 

waarin kinderen voor elkaar opkomen.  

Veiligheid en geborgenheid zijn voor de ontwik-

keling van een kind van groot belang. Immers: 

het verwerven van een eigen identiteit gebeurt 

in de nabijheid van anderen. Het kind moet zich 

thuis voelen. De mate van functioneren en leren 

van een kind is dus sterk afhankelijk van de door 

hem ervaren veiligheid. Die veiligheid kent drie 

basisbehoeften: erbij horen, invloed hebben en 

persoonlijk contact.   

Het succes van de Gouden Weken staat of valt 

met het voorleven en bespreken van belangrijke 

waarden, en daarnaast met het introduceren en leren houden aan afspraken en regels. Na-

tuurlijk in de eigen groep, maar óók in de hele school. Een veilige school is immers een breed 

gedragen schoolverantwoordelijkheid; ook die van ouders.  

 

De Gouden Weken zijn ook bedoeld om een goede samenwerking met ouders voort te zet-

ten. Zowel de leerkracht als de ouder(s) spannen zich in om van het kind een prettig en ver-

antwoordelijk persoon te maken. Een van de manieren om de goede relatie tussen school en 

ouders te verstevigen, is om elkaar goed te informeren en te ontmoeten. Ouders die positieve 

ervaringen met de leerkracht van hun kind hebben, praten thuis ook positief over haar. Die 

input neemt het kind weer mee naar school. Zo kunnen school en ouders optreden als een 

opvoedkundige twee-eenheid. Een keten van vertrouwen is een belangrijke voorwaarde 

voor schoolsucces. Een kind krijgt onder meer zelfvertrouwen door positief contact met zijn 

ouders, die tegenover hun kind zullen uitspreken dat onderwijs belangrijk is. De school schenkt 

op haar beurt vertrouwen aan de ouders met positieve feedback over het kind en door met 

de ouders samen na te denken over opvoedingsvraagstukken.  

 

Laten we proberen om er samen weer een fijn en leerzaam schooljaar van te maken. 

Wij hebben er alle vertrouwen in. 

 

Mede namens het team  

Conny Rijnen 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis 

Maandag 19 september   Studiedag, leerlingen vrij 

Dinsdag 20 september   Informatieavond 

Maandag 26 september   Sportdag 

Maandag 26 t/m vrijdag 30 september Kennismakingsgesprekken 

Woensdag 28 september   Kraanwaterdag 
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KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

In week 39 vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze ge-

sprekken zijn zonder de kinderen en vinden plaats op school. Er vindt 

alleen een gesprek plaats wanneer uw kind bij een andere leerkracht 

zit dan vorig schooljaar. 

U ontvangt hiervoor via de leerkracht  een uitnodiging. 

TOESTEMMINGSVERKLARING 

Op onze school  laten wij met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Uw zoon/dochter 

kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. 

Wij zijn verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van dit materiaal. 

Volgende week krijgt uw kind een formulier mee, waarop u kunt aangeven of  u wel of geen 

toestemming geeft. Wij verzoeken u dit in te vullen en in te leveren bij de leerkracht. 

SPORTDAG 26 SEPTEMBER 

Maandag 26 september organiseren we onze jaarlijkse sportdag! Wegens groot succes van 

vorig jaar gaan we dit jaar met alle groepen naar de sportvelden van SV Reeshof. Natuurlijk 

hebben we hier veel hulp bij nodig van ouders, opa’s en oma’s, ooms en 

tantes om de groepjes te begeleiden. Samen maken we er een gezellige 

en sportieve dag van.  

Wil je ons helpen? Geef het dan door aan de leerkracht van uw kind. 

Graag horen we van u vóór vrijdag 16 september.   

JAARKALENDER 2022-2023 

Een overzicht van alle vakanties, vrije dagen en andere belangrijke data vindt u op onze 

website https://www.depetteflet.nl/jaarkalender/  

https://www.depetteflet.nl/jaarkalender/
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BINNENKOMEN 

Deze week mocht u als ouder mee naar  de klas van uw kind. 

Op de Petteflet is het  de gewoonte dat kinderen zelfstandig naar binnen gaan. Vanaf vol-

gende week mogen de kinderen weer alleen naar binnen en kunt u eventueel na schooltijd 

even naar de klas. In de ochtend komen er geen ouders  mee naar binnen, zodat de kin-

deren in alle rust kunnen starten. 

PIANO 

Afgelopen week hebben we voor onze school een piano gekregen, 

Superfijn, we zijn er erg blij mee. 

De piano moet nog wel gestemd  worden. Is er toevallig een  ouder 

die dat kan, of ken je iemand die dat kan, of ken je iemand die dat 

voor  onze school zou willen doen? Laat het even weten bij Conny. 

Bedankt alvast. 

LEERLINGGEGEVENS UP TO DATE 

Het spreekt voor zich dat we graag op de hoogte zijn van wijzigingen in de NAW-gegevens, 

telefoonnummers e-mail adres e.d., zodat we ouders altijd kunnen bereiken mocht dat nodig 

zijn. Het is voor onze organisatie belangrijk om over de juiste informatie te beschikken.  

Is er onlangs iets gewijzigd in jullie gegevens of in die van jullie kind? Laat het weten via Erna/

administratie. bs.de.petteflet@xpectprimair.nl 

TUINMAN GEZOCHT 

Wellicht heb je het al gezien: de tuin rondom school is voorzien van nieuwe 

houtsnippers, ook het zandbakzand is vervangen. Binnenkort komen er ook 

nieuwe planten. 

We zouden het heel fijn vinden wanneer er een ouder/grootouder komt 

helpen met het snoeien van de tuin. Het is heel veel werk om in het najaar 

weer alle heggen netjes te knippen, dus als u iemand kent die graag helpt 

hiermee..... Laat het weten aan Jeroen of Conny 

Bedankt alvast.  

mailto:bsdepettefletmr@xpectprimair.nl

