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Kalender juni/juli
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
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
Pre-advies gesprekken groep 7
Musical groep 8
2e rapport

Ma 2 juli
Ma 2 juli
Vrij 6 juli
Ma 9 juli t/m vrij 17 augustus

Doorschuifochtend
Oudergesprekken groep 3 t/m 8 facultatief
Laatste schooldag
Zomervakantie

Jarige
Jarig in juni
WanXin Hu
Mhemed Ali
Yannick Llop
Jop Cozijnsen
Jelle van Hees

Emma Filali
Benjamin Thormann
Amin Ikan
Wesley de Goeij
Jailyn Amelle van Vlissingen

Wij wensen deze jarige een heel fijne verjaardag!

Nieuw op school
Kuba Lapinski
Wij wensen jullie een fijne tijd op ’t Palet!

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

Kevin Jansen
Dani Qwhaja
Noa Stokkermans
Lujain Abu Alhaija
Mats Brekelmans
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Hulp gezocht in groep 4
Aan de ouder/verzorgers van groep 4
Zoals u inmiddels weet staat er op woensdag 20 juni staat een atletiekochtend gepland voor
groep 4.
Helaas hebben we nog te weinig ouders..... We missen nog één ouder die een groepje wil
begeleiden en we zoeken nog een aantal chauffeurs (voor 6 leerlingen).
We horen graag van u! In de klas hangt een intekenlijst.

Oudergesprekken
Op maandag 2 juli zijn de facultatieve oudergesprekken voor groep 3 t/m 8 gepland. Dit
betekent dat niet vanzelfsprekend alle ouders een gesprek met de leerkrachten hebben. Zijn
er geen nieuwe bijzonderheden over uw kind te vertellen dan zal u niet uitgenodigd worden
voor een gesprek. De leerkrachten benaderen de ouders die ze graag nog wel even willen
spreken. Bent u niet benaderd, maar wilt u toch graag een gesprek? Spreek de leerkracht
van uw kind dan even aan.
In de groepen 1 en 2 worden wel alle ouders uitgenodigd op maandag 25 en dinsdag 26 juni.
Ook de ouders van de groepen 7 worden op maandag 25 en dinsdag 26 juni uitgenodigd
voor een gesprek, waarin het pre-advies kenbaar zal worden gemaakt. Het is de bedoelingen
dat de kinderen van groep 7 bij dit gesprek aanwezig zijn.

Voorjaarsmarkt
Op donderdag 24 mei is de jaarlijkse voorjaarsmarkt geweest. We willen jullie allemaal
bedanken voor jullie komst en de gezelligheid. Op deze avond zijn er foto’s gemaakt. Deze
zullen op korte termijn op onze site, www.paletvlijmen.nl verschijnen. Neem gerust een kijkje!

Juffendag groep 4
Op de woensdag 4 juli, de allerlaatste woensdag van het schooljaar. Vieren wij juf Liesbeth
en juf Marian), naast allerlei andere feestelijkheden die dag, onze verjaardagen.
Die dag doen we allerlei leuke activiteiten! De kinderen hoeven die dag geen 'pauzehap' en
of drinken mee te nemen. We maken er een gezellige dag van!

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

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

