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Kalender december/januari
Ma 4 december
Di 5 december
Woe 6 december
Di 12 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
(mogelijke) stakingsdag
Koffie-uurtje
Kerstactiviteiten; continurooster tot 14.00uur
Studiedag; kinderen vrij
Kerstvakantie

Ma 8 januari
Di 9 januari
Do 11 t/m 25 januari
Vrij 26 januari

Hoofdluiscontrole
OV/MR-vergadering
Afname CITO midden-versie
Studiedag; kinderen vrij

Jarige
Jarig in december
Dylan Burggraaf
Arbi Isakov
Mariano van Engelen
Milan Lutjeboer
Lica Hombergen

Dustin Touw
Caihly van Rijn
Britt van Mensvoort
Silke Frencken

Chelsea Berger
Lieveke van Spijk
Ryan Zeeuwen
Romy Brouwer

Wij wensen deze jarige een heel fijne verjaardag!

Nieuw op school
Obada Abu Alhaija – Dominik Kalzmarek – Bloem van Eggelen – Vlinder van Eggelen
Wij wensen jullie een fijne tijd op ’t Palet!

Groep 6
Groep 6 draait op dinsdag 27 februari een continurooster van 8.30 - 14.00 uur i.v.m. het
project Scoren voor gezondheid wat dan plaats gaat vinden. Meer info hierover volgt. Mocht
u voor uw kind geen opvang hebben van 14.00 - 15.15 uur, laat het even weten aan de
leerkracht. Bij voorbaat dank.

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


Avondvierdaagse

Namens het bestuur van de Avondvierdaagse
willen wij graag een wijziging doorgeven in de data
van de avondvierdaagse. De eerste wandelavond
is dinsdag 29 mei en we sluiten af op vrijdag 1 juni.
We hopen dat jullie allemaal sportief meelopen.
Noteer het vast in uw agenda!


De Aleph heeft weer twee super leuke activiteiten in de planning voor de
kinderen.

Op vrijdag 8 december is er weer een
kinderbubbels. Of te wel: Iedere 2e
vrijdag van de maand 16.15-17.15 uur,
Leeftijd tussen 6 en 12 jaar, Gratis
workshop, Iedere keer iets anders,
Onderzoeken wat je leuk vindt. Deze
keer aan de slag met muziek!
Voor 12 december staan we in de
startblokken voor een nieuwe
stakingsdag van de scholen. Uiteraard
willen wij graag de gelegenheid
gebruiken om kinderen een creatief
onderdak te bieden met verschillende
workshops.
In de flyers staat alle informatie.

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

