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Kalender januari/februari
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

Vrij 2 februari
Ma 5 februari
Ma 5 en Di 6 februari
Vrij 9 februari
Ma 12 t/m vrij 16 februari
Ma 19 februari
Di 20 februari
Vrij 23 februari
Ma 26 en di 27 februari
Ma 26 en di 27 februari

Rapport groep 5 t/m 8
Spreekuur SMW
Rapportgesprekken groep 5 t/m 8
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
Hoofdluistcontrole
OV-vergadering
Rapport groep 1 t/m 4
Adviesgesprekken groep 8
Rapportgesprekken groep 1 t/m 4

Jarige
Jarig in januari
Sham Shalati
Sophia van Lith
Jet Stoof
Ashley Peters
Fenna Kuijs

Denzel van der Pasch
Ayman Ikan
Else Veldhuis
Cruz Berens
Loraine Jansen

Jayson Michielse
Fieke Stoof
Delano van der Heijden
Ryan Lutjeboer
Lisa Geerken

Wij wensen deze jarige een heel fijne verjaardag!

Nieuw op school
Jayson Michielse en Sham Shalati
Wij wensen jullie een fijne tijd op ’t Palet!

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Beste wensen
Alweer de tweede week van 2018. We willen via deze weg
iedereen een heel gezond, prettig en leerzaam jaar wensen.
Dat het een jaar mag worden, waarin iedereen veel mooie
herinneringen maakt.

Kerstvakantie – Voorjaarsvakantie
Een korte maar drukke periode is van start gegaan. De periode van de kerstvakantie tot aan
de voorjaarsvakantie duurt maar 5 weken. In deze periode staan er wel een aantal
belangrijke dingen op de planning, zoals de Citotoetsen (midden-afname), het rapport, de
rapportgesprekken en we sluiten deze periode af met het carnavalsfeest. Het is fijn als de
kinderen uitgerust op school komen, zodat zij zich goed kunnen focussen. We gaan er weer
tegenaan met zijn allen.

Verkeerssituatie rondom de school
Voor de kerstvakantie hebben we in het koffie-uurtje met de aanwezige ouders gesproken
over de verkeersveiligheid rondom de school. We constateerden dat er relatief veel ouders
hun kind(eren) met de auto naar school brengt. Dit zorgt voor een drukke, maar ook
regelmatig onveilige situatie. Daarnaast parkeert niet iedereen in de parkeervakken.
Derhalve de vraag aan degenen die het betreft om het gebruik van de auto waar mogelijk te
beperken. Mocht het zo zijn, dat dit niet haalbaar is, dan graag de auto's parkeren in de
aanwezige parkeervakken. Dank jullie wel voor de medewerking,

Vignet Gezonde School
Onze school vindt het belangrijk dat we een gezond schoolklimaat hebben. Omdat we daar
veel energie insteken, hebben wij het vignet Gezonde School toegekend gekregen. Een
aantal belangrijke onderdelen van dit vignet is: genoeg beweegtijd in
gymlessen en buitenspelen, een aanbod in alle leerlijnen van bewegen maar
ook de mogelijkheid om deel te nemen aan naschoolse sportieve activiteiten
en toernooien. Bij een gezond schoolklimaat hoort natuurlijk ook een gezond
voedingspatroon. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om de fruit- en
waterdagen en gezonde traktaties onder de aandacht te houden.

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Omdat dit vignet maar een paar jaar geldig is, is het belangrijk om dit onderwerp goed in de
gaten te houden. Daarom is onze sportcoach, juf Manon, bezig met een her aanvraag van dit
vignet en zodoende worden alle belangrijke onderdelen weer even goed in kaart gebracht
voor onze school. Wij hopen dat onze school zich, volgens de strenge richtlijnen, nog
voldoende inzet om het vignet nogmaals toegekend te krijgen.

Groep 6 (herhaling)
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.

Binnengekomen post
Er is deze maand geen binnengekomen post van externen.

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

