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Kalender september/oktober
Di 5 september
Di 12 september
Ma 25 en Di 26 september
Do 28 september

Vrij 29 september

OV- / MR-vergadering
Informatieavond
Verwachtingsgesprekken
Cultoer (Een aantal kunstenaars van de Aleph zullen deze ochtend
van 8.45 tot 9.45 een aantal kunstvormen presenteren op onze
speelplaats)
Kledingactie

Ma 2 oktober
Woe 4 oktober
Woe 11 oktober
Vrij 13 oktober
Ma 16 t/m vrij 20 oktober
Di 24 oktober
Woe 25 oktober

Spreekuur SMW
Start Kinderboekenweek
Koffie-uurtje
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
OV-vergadering
Hoofdluiscontrole

Jarige
Jarig in juli

Jarig in augustus

Jarig in september

Jelle van Geene
Lana Qehaja
Rana Iskander
Jaylen Paashuis
Kyano van Hasselt
Jimmy Beekwilder
Mila van alebeel
Lisa Chou
Alice Chou
Marc Levi Leenders
Isabel Filali
Ivan van der Sanden
Lotte Visscher
Jamie van der Sanden
Ahed Abdulmuhsen
Kaylee van Boxtel
Lisa Kivits
Danee van Lieshout

Hugo Timmermans
Joey van der Loo
Jenna Beekwilder
Brooklynn Peters
Ines Driss
Shirley de Rouw
Liam Baaij
Nash Dumaoal
Justin Henskens
Elise Serraarens
Keano de Wit
Manou van Lieshout
Cheyenna de Munnik
Michelle van Litsenburg
Tim Brekelmans

Wesley van Litsenburg
Tjerk van Beurden
Miriam Driss
Moreno Berens
Sem Kivits
Faith Aloserij
Myrthe Visscher
Katie Head
Ashley de Lobel
Jarle Walraven
Elize van de Wiel
Justin Zhou
Irene van den Berg
Seth Versluis
Justin van Uden
Joey Kuys
Sandra Boelen
Saskia van den Berg
Meike van Wanrooy
Kris Parijs

Voor diegene die al jarig zijn geweest, hopen wij dat zij een heel fijne verjaardag hebben gehad. Wij
wensen diegene die nog jarig zijn een heel fijne verjaardag!

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Nieuw op school
Lana Qehaja – Rana Iskander – Ivan van der Sanden – Shirley de Rouw – Mila van Alebeek – Nash
Madison – Blanka Kalka – Patryk Jasik
Wij wensen jullie een fijne tijd op ’t Palet!

Start schooljaar
De eerste week van het schooljaar zit erop. Nadat meneer Ton iedereen op maandag welkom heeft
geheten, hebben de kinderen kennis gemaakt met hun nieuwe juf of meester. Ook zijn de eerste
lessen weer gestart. Na zes weken vakantie was het weer even spannend en wennen, maar iedereen
zat weer snel in het ritme. We gaan er een fijn schooljaar van maken met elkaar!
Voor wat betreft de nieuwsbrief, die zal dit schooljaar in iedere eerste week van de maand verstuurd
worden.

Afscheidsfoto's juf Jeanne
Aan het eind van vorig schooljaar hebben we uitgebreid afscheid genomen van Juf Jeanne. Op die
dag zijn er heel veel mooie foto's gemaakt. Deze kunt u vinden op onze website onder de klodder
ouders - fotoarchief. Veel kijkplezier!

Uitnodiging informatieavond
Nu uw kind in een nieuw leerjaar en bij een andere leerkracht zit, heeft u waarschijnlijk behoefte aan
extra informatie over wat dit schooljaar gaat gebeuren. Daarom nodigen wij u uit om naar de
informatieavond van dinsdag 12 september a.s. te komen.
De opzet van de avond bestaat uit 2 rondes van presentaties door de leerkrachten en een
informatiemarkt met allerlei kraampjes van 19.00u – 20.30u.
Programma:
19.00u – 19.30u Presentaties in de groepen 3 , 4, 7 en 8. De ouders van de groep 7 van juffrouw
Manon sluiten aan bij de ouders van groep 7 juffrouw Anouk. De ouders van de groep 8 van juffrouw
Manon sluiten aan bij de ouders van groep 8 juffrouw Mieke.
19.30u – 20.00u Presentaties in de groepen 1-2, 5, 6 en 7/8. Juffrouw Manon verzorgt voor haar
eigen ouders ook nog een presentatie over het werken in groep 7/8.
19.00u - 20.30u Infomarkt: In de patio staan allerlei kraampjes opgesteld waar u informatie op kunt
halen over de diverse commissies en instanties die bij onze school betrokken zijn.
Tot dinsdagavond 12 september a.s..
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen

Basisschool ’t Palet
Jan Steenstraat 2a
5251 NG Vlijmen
T: 073-5130514
w: www.paletvlijmen.nl
e: info@paletvlijmen.nl
f: www.facebook.nl/paletvlijmen
t: www.twitter.com/paletvlijmen

September 2017

Klasbord
Dit schooljaar gaan we met Klasbord (als dit niet bekend klinkt, zal dit in een van de komende weken
volgen). Klasbord is een beveiligde omgevingen in de vorm van een app. Hierop zullen leerkrachten
foto’s en berichten plaatsen gerelateerd aan de groep. Het lijkt ons erg leuk en gemakkelijk dat u zo
uw kind kunt volgen. Een belangrijke afspraak is dat u de foto’s niet deelt op andere (sociale)media
maar voor uzelf houdt. U zult op korte termijn een code krijgen om u aan te melden. Zijn er
onduidelijkheden over de app of het programma neem eens een kijkje op www.klasbord.nl 
veelgestelde vragen of loop even bij de leerkracht binnen.

Huiswerkbegeleiding
Maandag 11 september starten we weer met de huiswerkbegeleiding. Dit is iedere maandag van
15.15 uur tot 16.00 uur. De ene week is dit in het lokaal bij juffrouw Yvonne, de andere week is het in
e
het lokaal bij juffrouw Anouk. Op de 11 starten we bij juffrouw Yvonne.

Burendag
Burendag 23 september a.s.: Rommelmarkt en garagesale vlijmen
Zaterdag 23 september is het weer burendag !
Ook dit jaar is er weer de super gezellige garagesale in de straten : Oranjelaan, Margrietlaan en de
Marijkelaan.
Omdat we veel vragen kregen of ook andere mensen buiten deze straten om mee konden doen, mag
iedereen die het leuk vind zijn spullen gaan verkopen op het schoolplein van basisschool t Palet.
Opzet:
- de rommelmarkt is op zaterdag 23 september van 11:00 tot 15:00
- vanaf 10 uur mag er begonnen worden met het neerzetten van de spullen
- na afloop ruimt iedereen zijn eigen spullen op en laat je het terrein netjes achter
- partijen van nieuwe spullen verkopen is niet toegestaan
- er mogen geen eet- en drinkensware verkocht worden
- je mag zelf een plekje uitkiezen op het plein, inschrijving is niet nodig
- alles is geheel gratis ( zowel het verkopen van spullen als het bezoeken van de rommelmarkt en
garagesale )
- iedereen mag mee doen
Graag de hoofdingang van het gebouw Caleidoscoop vrijhouden.
De organisatie,
Michaëla en Bibi

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Binnengekomen post

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen

