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VANUIT DE DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Graag wil ik u bedanken voor uw belangstelling afgelopen 

dinsdag tijdens de geslaagde algemene informatieavond. 

Het was voor ons en ook voor sommige ouders nog even 

wennen aan deze nieuwe start samen met ouders, maar 

ook hier geldt denk ik de “kracht van de herhaling”. De 

communicatie erover zullen we wat aanscherpen zodat ko-

mend schooljaar de verwachtingen helderder zijn. 

Ook de Medezeggenschapsraad en Ouderactiviteitencom-

missie hebben de eerste vergaderingen al achter de rug. Ik ben erg blij met de betrokken-

heid van deze ouders. Mocht u belangstelling hebben op deze manier iets extra’s te doen 

voor onze school, laat het dan vooral weten.  

 

Afgelopen maandag hadden we een inspirerende studiedag 

met het hele team. Het onderwerp autisme werd door Expertise-

centrum de Kracht op heldere wijze besproken. Het team heeft 

het als zeer waardevol ervaren. De volgende studiedagen ko-

men de onderwerpen NLP en Trauma en hechting nog aan de 

orde. Op deze manier blijven we ons ontwikkelen.  

 

Maandag 3 oktober start de eerste groep van de Kinderopvang. Momenteel worden de laat-

ste kleine aanpassingen nog gedaan. Binnenkort ziet u dus ook de baby’s en peuters in ons 

gebouw. 

 

Ik wens u allen een heel fijn weekend met een lekker herfstzonnetje. Laten we hopen dat het 

maandag ook droog blijft op onze sportdag.  

 

Mede namens het team, 

Conny Rijnen 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis    

Maandag 26 september   Sportdag  

Maandag 26 t/m vrijdag 30 september Kennismakingsgesprekken 

Woensdag 28 september   Kraanwaterdag 

Woensdag 5 oktober    Studiedag, leerlingen vrij 

Vrijdag 14  oktober    Podiumkunsten 
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KRAANWATERDAG 

Woensdag 28 september is het Nationale Kraanwaterdag. 

Wij zijn een gezonde school en hebben al sinds lange tijd op 

woensdag een kraanwaterdag op de Petteflet. Alle kinderen 

drinken dan water. 

Op de Nationale Kraanwaterdag besteden we in alle klassen 

weer extra aandacht aan het belang van het drinken van water. 

Het is gezond, het is duurzaam en het komt zo uit de kraan. 

De kinderen hoeven alleen een beker of bidon mee te nemen en kunnen deze vullen in de 

klas. 

Gelukkig zien we steeds vaker dat de kinderen op school niet alleen op woensdag water drin-

ken, maar gewoon elke dag. 

Ook kun je thuis wat fruit in je beker doen, zodat je er een smaakje aan toevoegt. 

We gaan weer voor een gezond schooljaar met elkaar. 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

Van 26 t/m 30 september vinden de kennisgesprekken plaats voor 

de groepen 3 t/m 8. Deze gesprekken zijn bedoeld voor ouders van 

wie de kinderen dit schooljaar bij een andere leerkracht zitten en 

vinden plaats zonder de kinderen. U hebt inmiddels via de leer-

kracht een uitnodiging ontvangen.  

Mocht u nog geen uitnodiging hebben ontvangen, neemt u dan 

even contact op met de leerkracht. 

SPORTDAG 26 SEPTEMBER 

Maandag 26 september staat de sportdag gepland. Wij hebben er 

heel veel zin in. 

We hopen dat het deze dag droog blijft. Dat is de reden dat alle kin-

deren, maandagochtend op de normale tijd, op school worden ver-

wacht. Wij zullen, indien nodig, dan de beslissing maken of de sport-

dag wel of niet kan doorgaan. 

 

De kinderen krijgen vrijdag allemaal een schoolshirt mee naar huis, 

zodat zij dat maandag aan kunnen doen. 

Gelieve deze shirts, in deze week weer gewassen mee terug naar school te geven. 

De kinderen nemen voor deze dag gewoon hun fruit en drinken én lunch mee. (eventueel een 

handdoek, schoon/droog shirt en sportschoenen voor buiten). 

 

We hopen op een mooie zonnige en sportieve dag, met veel plezier voor iedereen. 
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VAKANTIETOERNOOI URBAN 

In de herfstvakantie op maandag 24 oktober vindt het vakantietoernooi URBAN plaats. 

Hierover heeft u bij de eerste memo van dit schooljaar (1 september 2022) informatie ontvan-

gen. 

Inschrijven kan nog via  https://forms.gle/BrBZ1DXmwfkt8r269  

TRY OUT SPORTS 

Met Try Out Sports kunnen kinderen van de groe-

pen 3 t/m 8 op een laagdrempelige manier ken-

nismaken met de verschillende sporten die Til-

burg te bieden heeft, zonder direct lid te hoeven 

worden. Hierdoor kunnen kinderen iets uitprobe-

ren en hun talenten ontdekken. 

 
Van 28 september  t/m 18 oktober kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer inschrijven 

voor Try-Out Sports. Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal weken een sport uitproberen 

voor slechts € 5,-. Meerdere sporten uitproberen mag! 

Inschrijven kan via www.tryouttilburg.nl. Hier staat ook meer informatie over Try Out Sports 

Direct ná aanmelding, ontvang je per mail een inschrijfbevestiging.  

 

Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Je moet 

dan samen achter de pc gaan zitten en om de beurt  aanmelden voor dezelfde sport. Je 

kunt meteen zien of er nog plek is. Geen plaats, dan kun je een andere keuze maken. Samen 

sporten is toch veel leuker! 

 

Morgen worden op school de Try-Out Sports flyers uitgedeeld. Alle belangrijke gegevens 

staan hierin vermeld.  

PODIUMKUNSTEN 

Vrijdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een voorleeswed-

strijd.  

Hierbij zijn ouders/verzorgers van harte uitgenodigd.  

We starten om 13.30 uur, vanaf 13.25 uur bent u welkom om plaats te nemen in 

de aula. 

https://forms.gle/BrBZ1DXmwfkt8r269
http://www.tryouttilburg.nl
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OPEN DAG  

Zondag 25 september houdt M.J. van Riel een open dag. Tijdens deze dag kun je o.a. kijken 

naar de grootste en mooiste hijskranen. 

Meld je van te voren aan op www.mjvanriel/opendag2022 

 

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 overblijf-

team 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 maandag, dinsdag en 

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

http://www.mjvanriel.nl/opendag2022
mailto:bs.de.petteflet@xpectprimair.nl

