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Kalender april/mei
Ma 2 april
Di 3 april
Ma 9 april
Vrij 13 april
Vrij 13 april
Di 17 april
Di 17, woe 18 en do 19 april
Do 19 april
Vrij 20 april
Ma 23 april t/m vrij 4 mei

2e paasdag; kinderen vrij
SCALA studiedag; kinderen vrij
MR-vergadering
Kledingactie
Stakingsactie = school dicht
OV-vergadering
CITO-eindtoets groep 8
Rapport groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Ma 7, di 8 of woe 9 mei
Woe 9 mei
Do 10 en vrij 11 mei
Do 17 mei
Do 24 mei
Vrij 25 mei

Hoofdluiscontrole
Schoolfotograaf
Hemelvaart + dag na Hemelvaart; kinderen vrij
MR-vergadering
Voorjaarsmarkt
uurtje later naar school

Jarige
Jarig in april
Mitch Dekker
Lara Zeeuwen
Lotte van Helden
David de Hart
Jill Wessels

Mohammed Osso
Jaycee Luyben
Mirte Zwijgers
Chanellva van den Brink
Lynn van Iersel

Wij wensen deze jarige een heel fijne verjaardag!

Nieuw op school
Luuk Boelen
Wij wensen je een fijne tijd op ’t Palet!

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

Marija Hartjes
Tristan Llop
Nisha Rasarathinam
Levi van den Berg

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

April 2018

Week van de lentekriebels (groep 8)
Lentekriebels in groep 8
Tijdens de week van de lentekriebels hebben we in groep 8 veel
aandacht besteed aan het onderwerp PUBERTEIT.
Een hot item in deze groep omdat de kinderen er al snel mee te
maken krijgen of al veel herkennen omdat ze zelf al aardig aan
het puberen zijn.
We begonnen met een heleboel woorden op te schrijven op een
groot vel die allemaal te maken hebben met puberteit. In rap tempo werden alle woorden
voorgelezen. Soms lokte het wel wat reacties uit van giechelen tot getver! Maar er was veel
belangstelling voor de lessen die volgden. Gelukkig werd de juf geholpen door dokter Corrie
 die in haar show op humoristische wijze veel dingen uitlegt waar we meer over wilden
weten.
De week van de lentekriebels is weer voorbij, maar wij zullen zeker dit jaar nog doorgaan
met het onderwerp, want een paar woorden van de beginposter moeten nog aan bod komen.
Wij wensen iedereen een fijne LENTE!

Goede vrijdag + goede doelenactie
Op Goede vrijdag kwam meneer Bill Banning
aan de bovenbouw een verhaal vertellen. Ook
deelden we op deze dag brood met elkaar. Dit
was erg sfeervol en hartverwarmend.
Ontzettend fijn dat iedereen hier zo goed aan
heeft gedacht.
Het opgehaalde bedrag van de flessenactie is bekend! Door jullie goede inzet hebben we
wel 312 flessen opgehaald, dat betekent een mooi bedrag van €78,-. Hier zullen ze in Kenia
erg blij mee zijn. Bedankt voor jullie inzet!!

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Kledingactie
Op vrijdag 13 april wordt de kleding weer opgehaald van de
volgende kledingactie. Van maandag 9 t/m donderdag 12 april
kunt u de kleding inleveren op school. Informeert u ook bij
familie, vrienden, buren en/of kennissen naar kleding. De acties
waren tot nu toe een groot succes, graag willen we dit zo
houden. Dank u wel.

Koningsspelen
Let op! Op vrijdag 20 april zijn de landelijke Koningsspelen. De leerlingen van de groepen 5
t/m 8 hebben op deze dag aangepaste lestijden. Zij hebben deze dag een programma van
8.30uur tot en met 14.00uur (i.p.v. 12.00uur). Groep 5 en 6 zullen op de sportvelden aan de
slag gaan en groep 7 en 8 hebben verschillende activiteiten binnen de gemeente. Groep 1
t/m groep 4 hebben een programma op/bij school (zij worden gewoon van 8.30uur tot
12.00uur verwacht).

LMO op 't Palet
LMO staat voor Leren Met Ouders (of Leren Met Opvoeders).
In alle groepen proberen we zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven. Afgestemd op de
behoefte van onze leerlingen. Sommige kinderen hebben bij bepaalde vakken extra
instructie nodig. Of juist minder, en hebben behoefte aan meer verdiepingsstof.

-

-

Wij als leerkrachten zouden vaak nog meer
aandacht aan individuele kinderen willen geven
dan we kunnen. Daarbij komt LMO om de hoek
kijken. Ouders begeleiden hun kind bij een of
meer vakken.
Dat kan op verschillende manieren.
Thuis door op min of meer vaste tijden met het
kind samen te werken. Extra instructie, helpen bij
het verwerken, luisteren als een kind hardop leest.
Of het kind te begeleiden bij het maken van werk
met een computerprogramma.
Op school door in of buiten de klas met het kind te werken aan een of meerder vakken. Op
vaste tijden in overleg met de leerkracht.
Of een combinatie hiervan.

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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We zijn in het schooljaar 2016-2017 hiermee gestart en
hebben er al fijne ervaringen mee.
De resultaten van kinderen die op deze manier werken
stijgen. En, misschien nog wel belangrijker, het welbevinden
van het kind stijgt.
Vaak gaat het om een kind wat het vervelend vindt dat hij/zij
minder goed in een vak is dan anderen, sommige kinderen
schamen zich zelfs als ze iets niet zo goed of zo snel kunnen
leren. Natuurlijk helemaal geen reden tot schaamte, maar het
gebeurt wel.
We hebben er varen dat een kind in allerlei opzichten groeit door samen te kunnen werken
met zijn/haar ouder.
Of een kind dat juist met alle gemak door de leerstof heengaat en meer uitdaging nodig
heeft. Zo’n kind kan ook gebaat zijn bij LMO. De ouder kan met het kind werken aan extra
verdiepingsstof.
Inmiddels hebben we diverse varianten binnen onze school.
We hebben een kind dat met zijn moeder in het weekend vooruit kijkt naar de komende
rekenlessen en daardoor al wat voorbereid is en daardoor met meer zelfvertrouwen te werk
kan gaan.
Ook helpt een moeder 2 leerlingen met voorbereiden van presentaties aan de groep over
een onderwerp waar deze kinderen zich verder in verdiept hebben.
Kortom LMO op ’t Palet werkt en groeit nog uit. We staan open voor ideeën.
Lijkt het u wat voor uw kind, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.
De coördinator van LMO op onze school is juf Mieke.

Trek Doekoe binnen voor onze school (Coop)
Van maandag 19 maart t/m zondag 22 april is er weer een nieuwe
Doekoe scholenactie! Spaar mee en geef jouw Doekoe aan onze
school, zodat er sport- en spelmaterialen voor de sportdag, de gymles
of het schoolplein van gekocht kunnen worden. Zo zorgen we er
samen voor dat kinderen meer gaan spelen, sporten en bewegen. De
school die de meeste Doekoe weet binnen te halen wint dit bovendien
een fantastisch Schoolplein 14!
Hoe werkt het?
Bij aankoop van geselecteerde producten ontvang je aan de kassa
Doekoe-munten. In alle winkels vind je een scoreboard met daarop de scholen die meedoen.
In het scoreboard kun je de ontvangen Doekoe-munten doneren, waardoor deze school een
groter deel van het prijzengeld ontvangt. Dit prijzengeld kan de school besteden aan sporten spelmaterialen! Kijk ook op https://www.coop.nl/over-coop/doekoe .
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Binnengekomen post

houdt in het kader van Heusden700 op de avond van 23 juni het poëziefestival ‘Heusden
dichter bij water’, aan de Nieuwkuijkse Wiel. Daar aan die lommerrijke waterkant valt
ruimschoots te genieten van winnende gedichten en raps, maar ook van gevarieerde muziek,
dans, (samen)zang en acts. Onderdeel van ‘Heusden dichter bij water’ is de
gedichtenwedstrijd, met drie categorieën: primair onderwijs, voortgezet-/middelbaar
beroepsonderwijs, volwassenen.
Daarom deze speciale oproep voor de leerlingen van alle Heusdense basisscholen:

Wie wil er Dichter worden?
De gemeente Heusden viert dit jaar dat ze 700 jaar oud is. Nou ja, zo ongeveer. Er worden
allerlei feestjes gehouden en één daarvan is een gedichtenwedstrijd over Water, omdat
water in al die tijd een belangrijke rol heeft gespeeld in alle dorpen die nu bij de gemeente
Heusden horen.
Je kunt dichten over bijvoorbeeld de Bergse Maas, de Nieuwkuijkse of Haarsteegse Wiel,
maar ook over de Roeivijver of gewoon over het slootje achter je huis. Je mag zelf een water
kiezen.
Het gedicht mag niet langer zijn dan één A4 en het moet je eigen werk zijn. Dus je mag het
niet overschrijven of een bestaand gedicht aanpassen.
De gedichten moeten vóór 1 juni worden ingeleverd bij HalloHeusden. Je kunt jouw gedicht
sturen naar Hanneke Heetkamp met het e-mailadres: info@hheetkamp.nl. Vergeet vooral
niet je naam, adres, leeftijd en school te vermelden!
Een jury zal jullie gedichten beoordelen en degene die van alle
leerlingen van de basisscholen het beste gedicht heeft geschreven
krijgt een prijs! En natuurlijk de eer dat je de beste jonge Dichter van
Heusden bent. Dus aan het dichten. Veel succes!
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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KLEPPERMAN-DAGEN in de heemtuin van Heusden meivakantie

2018
Ze zijn niet meer weg te denken: de
“Kleppermandagen” in de heemtuin in vesting
Heusden.
Deze natuur-educatiedagen in
de meivakantie, nu op zondag 29 april en
woensdag 2 mei.
Kinderen tussen de 3 en 10 jaar gaan dan
weer enthousiast met hun ouders
spelenderwijs op verkenning uit in de natuur. In
alle stilte gebeurt daar heel veel. Nu de dagen
langer worden en de temperatuur hoger krijgen
planten en bomen mooie bloemen en lekkere
vruchten. De kikkers, slakken, vissen en
vogels voelen de lente en worden actief. Ook
mensen krijgen lentekriebels.
Deze natuur-educatiedagen beloven
opnieuw bijzonder te worden. Speuren naar de
kleppers van de klepperman, witte uilen die
grijze muizen zoeken, vogels met hun
prachtige veren, zonnige schaduwdieren, de
schapen met hun stevige wol….
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 !
Voor meer informatie: www.heemtuindemeulenwerf.nl

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

