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Kalender mei/juni
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

Ma 4 t/m woe 13 juni
Ma 4 juni
Di 5 juni
Do 7 juni
Ma 11 t/m do 14 juni
Do 14 juni
Vrij 15 juni
Ma 18 juni
Di 19 juni
Do 21 juni
Ma 25 en di 26 juni
Do 28 juni
Vrij 29 juni

Cito eind-meting
Spreekuur SMW
OV-vergadering
MR-vergadering
Groep 8 op kamp
Schoolreisje
Studiedag; kinderen vrij
Studiedag; kinderen vrij
OV-MR vergadering
Hulpouderbedankavond
Oudergesprekken groepen 1 en 2
Musical groep 8
2e rapport

Jarige
Jarig in mei
Levi van Wieringen
Jaidy Kuys
Fiene Hintzen
Jasmijn Kuijs
Vince van der Graft
Iris van Falier

Fenne van den Dungen
Stef Vullinghs
Vinz Vullinghs
Noor Kamerman
Saar Cozijnsen
Jayvannio van den Brink

Wij wensen deze jarige een heel fijne verjaardag!

Nieuw op school
Thiago Lutgens
Wij wensen jullie een fijne tijd op ’t Palet!

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

Jannick Strengers
Alyssa de Vaan
Nizar Khallouki
Gino Moonen
Daniël Verheij
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Laatste periode
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Een drukke
periode met ook veel extra activiteiten. Zorg dat alle activiteiten in uw
agenda zijn opgenomen; denk aan Cito’s, schoolreisjes, studiedagen,
hulpouderbedankavond. We hopen dat de kinderen nog even extra
hun best doen om dit schooljaar succesvol af te sluiten. We gaan
ervoor!

Bouw appartementen omgeving school (herhaling)
Eind Maart zijn ze begonnen met de bouw van de appartementen aan de Nassaulaan op het
voormalige kerkterrein. De Nassaulaan dient als aan- en afvoerroute voor materiaal. Dus
meer verkeer en vooral groot verkeer. Het zal betekenen dat het langs de schoolroute
drukker zal zijn en hopelijk geen gevaarlijke situaties. Let op je veiligheid!

Voorjaarsmarkt
Na het succes van vorig schooljaar organiseren we dit schooljaar opnieuw een
voorjaarsmarkt en wel op donderdag 24 mei a.s. van 17.30u-20.30u. Noteert u deze datum
alvast in uw agenda.
De opzet van de markt zal iets kleiner zijn dan vorig schooljaar, want toen stond dit
evenement in het teken van ons 55-jarig bestaan. Ondanks dat zal er voldoende voor jong
en oud te beleven zijn. De markt organiseren we in samenwerking met de gebruikers van
Caleidoscoop te weten de Contour de Twern, buurthuis De Mand, de Kinderopvang Belle
Fleur en de Peuterspeelzaal Beertje Boog.
Op de markt organiseren we optredens, die doen we vanuit de opzet van een Open Podium.
Degenen die graag een optreden, dat kan zijn muziek, zang, dans of iets anders, willen
verzorgen, kunnen dat doorgeven aan hun juffrouw of meneer. Stagiaires van Contour de
Twern helpen de kinderen bij hun voorbereidingen. We hopen op veel optredens.

Rookverbod
Zoals eerder bericht is er sinds 1 januari 2018 een landelijk rookverbod op de
speelpleinen bij de scholen. Wij vinden het prettig om te zien dat hier door jullie
rekening mee gehouden wordt. Dank hiervoor.

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Groep 1 t/m 4 naar binnen
In maart is besloten dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 door de groene deur bij het
kantoor van meneer Ton naar binnen komen. De ouders van de groepen 1-2 mogen mee
lopen naar het lokaal. De kinderen van de groepen 3-4 gaan vanaf die deur zelfstandig naar
hun eigen lokaal. Alleen op de vrijdagen mogen de ouders van de groepen 3-4 ook mee naar
de klas om daar de werkjes van hun kind te bekijken. We willen via deze weg een verzoek
doen aan de kinderen die hun broodtrommels in de koelkast moeten leggen. Zij kunnen dit
gelijk om 8.20uur doen als zij naar binnen lopen i.p.v. dit al eerder te doen. Zo gaat alles in
één keer door. Een aantal kinderen doen dat al heel goed op deze manier. Dank daarvoor!

Binnengekomen post

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

