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Kalender juli/augustus
Ma 2 juli
Woe 4 juli
Vrij 6 juli
Vrij 6 juli
Ma 9 juli t/m vrij 17 augustus

Oudergesprekken groep 3 t/m 8 facultatief
Uitvliegen kinderen van groep 8 + Afscheid juf Manon
Doorschuifochtend
Laatste schooldag
Zomervakantie

Ma 20 augustus

Start schooljaar

Jarige
Jarig in juli
Jelle van Geene
Jaylen Paashuis
Lisa Chou
Isabel Filali
Jamie van der Sanden
Lisa Kivits

Lana Qehaja
Jimmy Beekwilder
Alice Chou
Ivan van der Sanden
Ahed Abdulmuhsen
Danee van Lieshout

Rana Iskander
Mila van Alebeek
Marc Levi Leenders
Lotte Visscher
Kaylee van Boxtel

Wij wensen deze jarige een heel fijne verjaardag!

Bericht namens meneer Kees
Beste kinderen en ouders,
Na bijna 42 jaar onderwijs gegeven te hebben op 't Palet ga ik mijn vertrouwde stek verlaten,
want ik ga met pensioen.
In al die jaren heb ik aan kinderen en kinderen van kinderen , ik schat ongeveer 1100, mijn
bijdrage kunnen leveren aan hun intellectuele en sociaal emotionele ontwikkeling.
We hebben lief en leed met elkaar gedeeld.
Ik heb vele families leren kennen door gesprekken op school of tijdens festiviteiten, jubilea,
sportactiviteiten etc. etc. op school of in de wijk.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook heeft
bijgedragen aan mijn schoolloopbaan op 't Palet.
Het gaat jullie en jullie kinderen goed.
Meneer Kees.
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Praktische zaken voor deze laatste schoolweek
•

De poetsavond die op dinsdag 3 juli gepland stond, hebben we laten vervallen.
Leerkrachten regelen dit zelf, waar hulp nodig is van ouders zijn deze gevraagd.

•

Alle kinderen graag een (plastic) tas meegeven om alle spullen in mee naar huis te
kunnen nemen gedurende de week.

•

De kinderen van groep 5 t/m 7 (behalve groep 7 van juf Manon) graag donderdag 5
juli een emmer(tje) en een poetsdoekje meegeven naar school.

•

Alle kinderen van groep 5 t/m 7 mogen donderdag 5 juli ook een gezelschapsspelletje
mee naar school nemen (liefst voorzien van naam). De spelletjes gaan vrijdag weer
mee naar huis.

•

Het doorschuiven is op vrijdag van 8.45 – 9.45 uur.

Uitvliegen groep 8 + afscheid Juf Manon
Het was al bekend dat de kinderen van groep 8 gaan vertrekken. Komende woensdag
nemen we afscheid van de kinderen van groep 8 en juffrouw Manon. Om 11.30u worden zij
'uitgevlogen'. U bent hierbij van harte welkom. Mocht u daarnaast nog afscheid van juffrouw
Manon willen nemen, dan kunt u dit aan het einde van de ochtend persoonlijk doen.

Terugblik musical + afscheidsavond
Afgelopen donderdag 28 juni hebben de kinderen van groep 8, onder leiding van juffrouw
Mieke, driemaal een gigantisch mooie musical voorgedragen; 'achtste groepers (f)luisteren
niet'. Zang, dans, veel verschillende outfits, toneelspel alles kwam terug in deze swingende,
grappige musical die erg dicht bij de kinderen stond.
Na 's avonds voor de ouders opgetreden te hebben bouwden de kinderen van groep 8,
samen met hun ouders/verzorgers en de leerkrachten nog één keer een groot feest. Er werd
gedanst en de kinderen werden goed in het zonnetje gezet. Ook de school werd bedankt met
een prachtige fotoschilderij, die krijgt zeker een mooie plaats in de school.
Kortom deze dag was een groot feest. De kinderen zullen zich deze dag nog lang blijven
herinneren.

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

Het zomercadeautje van de Bibliotheek
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee
naartoe. Dat scheelt weer boeken sjouwen. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31
augustus. Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. Veel leesplezier!
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html

Auto-spelletjes
Misschien ben je al voorzichtig aan het nadenken over de zomervakantie.
Ga je met de auto? Dan heb ik iets leuks voor je....
Omdat je op onze mailinglijst staat ingeschreven ontvang je van ons nu een gratis
overzicht van 31 leerzame en leuke spelletjes voor in de auto.
Je kunt de spelletjes direct bekijken en gratis downloaden en printen via:
http://wijzeroverdebasisschool.nl/spelletjes-voor-in-de-auto/

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

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

