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Kalender oktober/november
Ma 2 oktober
Woe 4 oktober
Do 5 oktober
Woe 11 oktober
Vrij 13 oktober
Ma 16 t/m vrij 20 oktober
Di 24 oktober
Woe 25 oktober

Spreekuur SMW
Start Kinderboekenweek
Staking leerkracht. School is gesloten
Koffie-uurtje
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
OV-vergadering
Hoofdluiscontrole

Do 2 november
Ma 13 november
Ma 13 en di 14 november
Ma 20 t/m vrij 24 november
Woe 29 november

MR-vergadering
Facultatieve leerlingbespreking groepen 5 t/m 8
oudergesprekken gr. 1 t/m 4
week van de mediawijsheid
pyjamazingen

Jarige
Jarig in oktober
Pleun Laros
Kyrah Hendriks
Indy Hendriks
Dave Beekmans
Tess van Iersel
Jesper van Drecht

Felira Koopmans
Delano Tiessens
Suze Hintzen
Dylano van Hasselt
Abel Claussen
Ryan Kuiper

Freek Kamerman
Anneke van Berkel
Tristan Leenders
Tijs van Gennip
Valerie Leenders

Wij wensen deze jarige een heel fijne verjaardag!

Kledingactie
We hebben een prachtige opbrengst van de kledingactie. Er is door jullie ruim 1200 kg kleding
ingeleverd. Dat is een geweldig resultaat.
Hiervoor ontvangen we ongeveer € 280,-.
Iedereen heel erg bedankt voor het meedoen.
De groep 7 van juffrouw Anouk heeft per kind het hoogste aantal kilo's ingezameld. Proficiat jongens
en meisjes, volgende vrijdag ontvangen jullie hiervoor de prijs.
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Huiswerk, leerwerk en presentaties
Tijdens de vergadering hebben we gekeken naar de opbouw in het huiswerk. We zijn met de
bovenbouw tot het volgende gekomen:
Groep 5: vanaf carnaval 1 blad rekenen of spelling wekelijks.
Groep 6: vanaf begin schooljaar 1 blad rekenen en spelling wekelijks.
Groep 7: vanaf begin schooljaar op dinsdag spelling 2 blz. en op donderdag 1 blz. rekenen
Groep 8: vanaf begin schooljaar op dinsdag 10 opgaven Cito rekenen en op donderdag begrijpend
lezen 1/2 taken. Er wordt in groep 8 gebruik gemaakt van de agenda.
Leren presenteren:
Groep 6: 1 keer per jaar presenteren a.h.v. een stappenplan, geen cijfers maar tips en tops.
Groep 7: 1 keer per jaar presenteren a.h.v. een werkstuk en 1 keer per jaar a.h.v. een boek, een
woordelijke beoordeling.
Groep 8: 1 keer per jaar presenteren a.h.v. een werkstuk en 1 keer per jaar a.h.v. een boek,
beoordeling met cijfer.
Leerwerk: Vanaf groep 5 krijgen de kinderen zaakvakken in het onderwijsprogramma. Aan het eind
van ieder thema is er een toets om te kijken of de aangeboden stof is begrepen en blijven hangen. Is
het lastig voor uw kind om dit te leren, omdat de vragen in de toets ook vaak toepassings- en
inzichtvragen zijn i.p.v. letterlijke begripsvragen laat dit dan aan de leerkracht weten, dan heeft u de
mogelijkheid om de toetsen in te zien, zodat u weet hoe u met uw kind kunt leren.
Het is voor alle kinderen belangrijk dat zij ondersteuning van hun ouders krijgen bij het maken, leren
en plannen van het huis- en leerwerk.
De huiswerkklas is begin dit schooljaar al van start gegaan. 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 het lokaal bij
juffrouw Anouk. Denk je dat dit iets voor jou of jouw kind is, geef dit aan bij de leerkracht.

Afsluiting kinderboekenweek
Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek met als thema 'Gruwelijk eng!'. In de
kinderboekweek besteden we tijdens de lessen extra aandacht aan het kinderboek.
Vrijdag 13 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met presentaties in de patio door de groepen 1
t/m 8. U bent van harte welkom om te komen kijken naar de klas van uw kind.
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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De tijden zijn als volgt ingedeeld:
08.30 - 09.00uur groepen 1/2 a - 5 - 6 - 8.
10.30 - 11.00uur groepen 1/2 b - 3 - 4 - 7 - 7/8.
De eindtijden kunnen iets uitlopen.
We hopen op een grote opkomst!

Binnengekomen post


KLEPPERMAN-DAGEN herfstvakantie
2017 in de heemtuin van Heusden

Spetteren kan het in de herfst. Wind, wolken, felle zon
en ‘n heemtuin vol kleur en verrassingen!
Op
woensdag 18 en zondag 22 oktober is het weer
zover. Dan zijn kinderen met hun (groot)ouders heel
welkom in de Heusdense heemtuin. Het zal die dagen
’n leuke en spannende beestenbende worden tijdens
de kleppermandagen die dan opnieuw in de heemtuin
worden georganiseerd.
Deze natuur-educatiedagen zijn bijzonder.
Speuren naar de kleppers van de klepperman, ’n
monster in het water zien, kijken, voelen, ruiken, zelf ’n
beetje boom worden, aarde onderzoeken en ook
schilderen.…
Dat en nog veel meer staat op het programma. Het
spel, de beleving en het samenwerken tussen kinderen
en hun begeleiders zijn de elementen die deze dagen
tot een feest maken.
Op de kleppermandagen is er ’s middags vrije inloop
tussen 12 en 4 uur.
De dagen zijn bestemd voor kinderen tussen 4 en 9
jaar, begeleid door (groot)ouders.
Zij worden gehouden in de heemtuin de Meulenwerf, Molenstraat, Heusden.
Het is leuk om een fototoestel mee te nemen.
Allemaal gratis…..en er staat natuurlijk een bus voor een vrijwillige bijdrage !
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De GGD Hart voor Brabant voert een grootschalige onderzoek onder kinderen in de leeftijd 0
t/m 11 jaar uit in opdracht van de gemeenten.

Wat houdt het onderzoek in?
Eind september ontvangen ruim 33.000 ouders/verzorgers van kinderen uit de regio Hart voor Brabant
een brief van de GGD. De GGD nodigt ouders/verzorgers uit om een vragenlijst in te vullen over hun
kind. De vragen gaan onder andere over gezondheid, opvoeding, voorzieningen in de buurt en
leefgewoonten. De GGD voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van gemeenten. Met
de resultaten kan de gemeente bepalen of haar lokale gezondheidsbeleid moet worden aangepast.

Wat vragen we van de school?
U kunt onderstaand voorgesteld stukje tekst toevoegen aan uw (digitale) nieuwsbrief, samen met de
poster. Ook kunt u bijgevoegde poster printen en in uw gebouw(en) op te hangen. Hoe meer
ouders/verzorgers de vragenlijst invullen, des te beter is het
beeld van de gezondheid van de 0- t/m 11-jarigen in Hart voor
Brabant.

Wanneer loopt het onderzoek af?
Eind december loopt het onderzoek af. Wij verzoeken u (als het
kan) om het stukje zo spoedig mogelijk, maar het liefst uiterlijk
begin november op te nemen en/of de poster op te hangen tot
eind december.
Vragen?
Meer informatie vindt u op de website van de GGD
op www.GGDhvb.nl en op de website van het
onderzoekwww.GGDmonitor.nl. Ook kunt u contact opnemen
met een van onderstaande onderzoekers.

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

