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Kalender november/december
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
Pyjama zingen

Ma 4 december
Di 5 december
Woe 6 december
Vrij 15 december
Do 21 december
Vrij 22 december
Ma 25 december t/m vrij 5 januari

Spreekuur SMW
Sint op school; continurooster tot 14.00uur
Studiedag; kinderen vrij
Koffie-uurtje
Kerstactiviteiten; continurooster tot 14.00uur
Studiedag; kinderen vrij
Kerstvakantie

Jarige
Jarig in november
Abe Hintzen
Laura van de Water
Bryan van Overdijk
Lynn van Geene

Keano de Vaan
Alex van den Heuvel
Lara van Helvoort
Patryk Jasik

Evelyn van der Pasch
Quincy de Goeij
Haley Mulder
Vinn van Amersfoort

Wij wensen deze jarige een heel fijne verjaardag!

Nieuw op school
Joe Versluis – Vinesh Rasarathinam – Raffaël Ernst
Wij wensen jullie een fijne tijd op ’t Palet!

Gezonde school
Elke morgen mogen de leerlingen iets te drinken (beker drinken) of eten (fruit). Uiteraard geen
snoepgoed. Op dinsdag en donderdag hebben we water- en fruitdagen. Alle kinderen brengen dan
water en vast fruit mee. Dit past geheel in de Gezonde School, waarvoor wij het vignet behaald
hebben. We vinden het fijn te zien dat zowel kinderen als ouders hier bewust en creatief mee omgaan.
Complimenten namens het hele team hiervoor.
Het vieren van de verjaardag is elk jaar weer een belangrijke gebeurtenis voor een kind. Daar hoort
het uitdelen van een traktatie natuurlijk bij. Het uitgangspunt van school is dat een traktatie feestelijk
én gezond is, terwijl die rekening houdt met de medeleerlingen en de leerkrachten. Daarbij hopen we
dat onze leerlingen gezond feest leren vieren.
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Op www.paletvlijmen.nl/ouders/gezonde-traktaties vindt u een aantal richtlijnen en mogelijkheden om
een gezond tussendoortje mee te geven.

Oudergesprekken
Op 13 en 14 november a.s. staan er oudergesprekken gepland.
Alle ouders van de groepen 1 t/m 4 worden hiervoor uitgenodigd.
Voor de bovenbouw staat maandag 13 november a.s. gepland. Dit zijn facultatieve gesprekken. De
leerkrachten nodigen de ouders uit van de kinderen met extra zorg.
Word je niet uitgenodigd door de leerkracht, maar wil je toch graag een gesprek, dan is die
mogelijkheid er. Neem dan zelf even contact op met de desbetreffende leerkracht, zodat er een tijd
gepland kan worden.
Bij deze gesprekken verwachten we niet dat de kinderen erbij zijn, zoals dat bij de
verwachtingsgesprekken wel was. Alle uitnodigingen gaan via Digiduif.

Binnengekomen post
Kinderen tot en met twaalf jaar gratis toegang bij FC Den Bosch
FC Den Bosch heeft zichzelf ten doel gesteld om een gezellig,
sfeervol en veilig Stadion De Vliert te creëren waar gezinnen met
kinderen zich thuis voelen. FC Den Bosch streeft naar een positief
imago in de stad en regio, waarbij voetbal de (ver)bindende factor is
en Stadion De Vliert geldt als sociale ontmoetingsplaats. Sinds
afgelopen seizoen biedt FC Den Bosch de mogelijkheid aan kinderen
tot en met 12 jaar om gratis de thuiswedstrijden in Stadion De Vliert
te bezoeken. De actie is een groot succes en leidt tot veel
enthousiaste reacties bij sponsors, supporters en de gemeenschap.
We zijn op de goede weg en willen uw school ook graag nader kennis
laten maken met FC Den Bosch.

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Activiteiten in de parochie
Op zondag 5 november a.s., om 11.00 uur,is er weer een feestelijke Gezinsviering voor alle
basisschool-kinderen en hun familie. Thema is: Jezus leert ons de goede weg te gaan.
Het koor Amazing verzorgt mooie liederen, maar wij zingen zelf ook "onze" liedjes: Ga je mee en Het
Dobbelsteenlied. (Te vinden op de parochie-site)
Er is voor de kleintjes tot en met groep drie weer een leuke kinder-woord-dienst. Na afloop is er koffie,
thee en natuurlijk limonade. Er is een leuk winkeltje, muziek en wat interessante video-tjes.
Komen jullie ook meevieren? Jullie zijn van harte welkom!
Tot zondag!

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

