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

Februari 2018

Kalender februari/maart
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

Do 8 maart
Vrij 16 maart
Woe 21 maart
Woe 28 maart
Vrij 30 maart

MR-vergadering
Pannenkoekendag
Studie-ochtend; kinderen vrij
Koffie-uurtje
Paasverhaal door Bill Banning

Jarige
Jarig in februari
Jim Geerken
Nienke van der Sanden
Anouar Ikan
Kees van den Berg
Jayden Kuiper
Manon Theunissen

Jasmijn de Hart
Wan Ting Hu
Jordi Bloks
Thij van Boxtel
Lars Jansen
Gilano Damen

Thomas de Hart
Ruben Head
Roan van Wanrooy
Nomi van Koolwijk
Zoë Schook
Daimon Damen

Cas Frencken
Tygo Pelders
Naomi de Ling
Sanne van der Aa
Nikee van der Loo
Lana Stokkermans

Wij wensen deze jarige een heel fijne verjaardag!

Nieuw op school
Lana Stokkermans en Sev Hombergen
Wij wensen jullie een fijne tijd op ’t Palet!

Carnaval
Net als andere jaren is er ook dit jaar weer een optocht tijdens onze carnavalsviering. We starten om
9.00uur, dus heb je zin en tijd kom onze optocht bewonderen!

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Sportief overzicht
Vorige week hebben jullie via Digiduif een sportief overzicht gekregen. Er
staan o.a. een aantal sporttoernooien op het overzicht met de benodigde
inschrijfinformatie. Voor de groepen 6 t/m 8 is er weer mogelijkheid om zich
in te schrijven voor SPORT na school via de link in het overzicht. Lijkt dit je
leuk. Zoek de mail even terug (van vrijdag 26 januari) en reageer op de
links. Neem ook eens een kijkje bij het informatiebord bij het lokaal van
juffrouw Yvon.

Ouderenquête
Door de brief van afgelopen week bent u wellicht op het verkeerde spoor gezet. We hebben al enkele
vragen van ouders gehad, die de enquête al wilden gaan invullen.
Om de ouderenquête in te vullen ontvangt u binnenkort via een bericht op uw mailadres een
inlogcode.

Kenia
Er is een mooie uitdaging op het pad gekomen van juf Anouk
(leerkracht groep 7). Zij is uitgekozen om deel te nemen aan een
onderwijsontwikkelingsproject in Kenia. Met de stichting
Teachers4teachers (www.teachers4teachers.nl) gaat ze 12 dagen
naar Kenia om daar met leerkrachten in contact te komen en de
onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Jullie zullen hier
ongetwijfeld meer van horen als zij terug is.

In de media
Afgelopen week zijn we twee keer in de media geweest met de
school; Het ZwerfboekenStation en de handtekeningen actie
‘Stop pesten nu’.
De ZwerfboekStations zijn bedoeld om kinderen te stimuleren te
gaan lezen. Kinderen kunnen hier een zwerfboek halen om thuis
te lezen. Ze kunnen het boek weer terug brengen, zodat andere
kinderen het ook kunnen lezen, maar het mag ook naar een
ander zwerfboekstation gebracht worden. Kinderen of ouders
kunnen het zwerfboekstation ook zelf aanvullen met boeken die
ze thuis niet meer gebruiken. Een leuk initiatief om lezen te
stimuleren.

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Tijdens de kerstbal-versiering van 20 december jl. mochten de
kinderen een kerstwens achterlaten. Lotte Visser (7) had de wens
uitgebracht STOP PESTEN NU!
Omdat het pesten niet kan worden uitgebannen is vandaag een
statement gemaakt d.m.v. verfhandtekeningen te zetten. Nadat
Lotte de aftrap had gegeven mochten alle kinderen van
Basisschool 't Palet een handtekening zetten. Met deze actie
wordt aangegeven dat de school een pestvrije school wil zijn. Het
resultaat is tijdens de open dag van 14 maart a.s. te bewonderen.

Binnengekomen post

* inschrijfformulier in de bijlage van deze digiduifmail
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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