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Kalender augustus – september.
30 augustus
10 en 13 september
20 september
21 en 24 september

18.15 – 19.15 uur Informatie- en kennismakingsuurtje voor ouders
en kinderen verzorgd door uw eigen kind en de leerkrachten.
Verwachtingsgesprekken groepen 5 t/m 8
Kledinginzameling
Studiedagen. De kinderen zijn een heel lang weekend vrij!!

Jarigen.
Jarig in augustus
Nash Dumaoal
Liam Baaij
Justin Henskens
Cheyenna de Munnik
Elise Serraarens
Christel Lin

Joey van der Loo
Jenna Beekwilder
Alanis Loeffen
Manou van Lieshout
Warda Osso
Juf Dionne

Brooklynn Peters
Shirley de Rouw
Ines Driss
Tim Brekelmans
Alanis Loeffen

Wij wensen deze jarigen een fijne dag toe!````

Nieuw op school.
juf Anouk
Nienke Melis
Chrystel Lin
Djivano van den Broek
Avery Loeffen

juf Tamara
Amy de Brouwer
Michael Lin
Anouk van der Sanden
Alanis Loeffen

juf Karin
Warda Osso
Hiam Ibrahim
Keano Straver

Bericht van meneer Ton.
Afgelopen maandag is het schooljaar 2018-2019 gestart. Iedereen moest natuurlijk
na zo'n lange hete zomer weer even wennen aan de schoolstructuur. Inmiddels lijkt
het net alsof we weer een hele tijd bezig zijn. Vorig schooljaar hebben we van enkele
ouders opmerkingen gehad over de hoeveelheid Digiduifberichtjes. Dit schooljaar
willen proberen deze te verminderen door meer berichten op te nemen in de
nieuwsbrief. Deze verschijnt dit schooljaar 1x per 2 weken op de vrijdag en wordt
gemaakt door meneer Johan. Graag aandacht voor deze nieuwsbrieven.
Volgende week donderdag is het informatie- en kennismakingsuurtje. Alle kinderen
en ouders zijn van harte welkom. Iedere groep vult het programma op eigen wijze in.
De nadruk komt te liggen op de door de kinderen verzorgde rondleiding door de
groep en school. Natuurlijk staan de leerkrachten klaar om bij te springen. In
samenwerking met de oudervereniging zorgen we voor een bakkie koffie, thee, een
drankje voor de kinderen en een versnapering.

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

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

24 augustus 2018

Als alles volgens planning verloopt wordt er op vrijdag 7 september a.s. op de
voorzijde van het gebouw een nieuwe naamsvermelding geplaatst, zodat vanaf de
buitenkant duidelijker te zien is dat wij in dit gebouw zitten. Nieuwe ouders en
bezoekers moeten vaak zoeken naar de school en dat voelt niet goed. Deze
naamsvermelding willen we op maandag 10 september 's ochtends in het bijzijn van
u en de kinderen onthullen.
Verder wens ik iedereen heel veel succes dit schooljaar.

Gevraagd.
Wij zoeken ouders of opa's en oma's, die het leuk vinden om bij bepaalde activiteiten de
kinderen te willen schminken. Denk hierbij aan Sinterklaas, Carnaval, Koningsspelen en
eventueel andere activiteiten die in de loop van het schooljaar georganiseerd worden. U kunt
zich opgeven bij juffrouw Yvonne van groep 3. (yvonne.parijs@scalascholen.nl).
Voor de kleine speelplaats zoeken wij nog een aantal steps. Zijn er
(oudere) kinderen die ze niet meer gebruiken? Als wij ze mogen
hebben, zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 er heel blij mee!

Vanuit de oudervereniging.
Eind vorig schooljaar hebben Natasja Beekwilder en Remon van Wanrooij afscheid
genomen van het bestuur van de oudervereniging. Beiden bedanken we voor alle
werkzaamheden die ze binnen het bestuur hebben verrricht.
Dit betekent dat er enkele vacatures zijn in het bestuur van de oudervereniging en
we dus op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Mocht u interesse hebben en iets
meer willen weten over de werkzaamheden van het bestuur, dan kunt u contact
opnemen met de voorzitter Debby Steevens, email: ovpaletvlijmen@gmail.com

Kledingactie.
Zoals vermeld in informatiekalender hebben we op 20 september a.s. onze 1e
kledingactie. Wellicht kunt u alvast kleding hiervoor verzamelen, eventueel ook bij
buren, familie, vrienden en kennissen. Vanaf maandag 17 september kan de kleding
ingeleverd worden op school. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Verder nog …….
De gemeente Heusden bestaat dit jaar 700 jaar. Op vrijdag 26 oktober van 19.00u20.30u is er een feestelijke activiteit voor de kinderen op het terrein van de Abdij
Mariënkroon in Nieuwkuijk georganiseerd. Hiervoor worden er op de scholen per
kern enkele liedjes ingestudeerd, daarnaast zijn er nog andere feestelijke activiteiten.
Houd u deze datum alvast vrij. Verdere berichtgeving volgt t.z.t..
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Wederom gaan wij van
TEENS (een onderdeel
van carnavalsvereniging
Hoarendam) een jeugdavond organiseren voor
alle jeugd uit de gemeente
Heusden van 11-16 jaar.
Deze avond is op
zaterdag 1 september
tijdens het kermisweekend
in Haarsteeg in De Steeg.
Jacqueline van Alphen
info@alpeko.nl

Vanuit de parochie.
Op 26 augustus, onze Augustinusdag, is er een bijzondere viering bedoeld voor de
hele parochie, dus ook Haarsteeg en Nieuwkuijk. Een viering, met de bisschop zelf,
alle gilden, een groot koor, en voor de jeugd: een schitterende verhalenverteller, een
speurtocht, en (dankzij "de Toren") een springkussen en een andere attractie, en
limonade in de tuin. Het begint 26 augustus om 10.30 uur.
Op 30 september hebben wij onze eerste Gezinsviering van dit jaar, extra feestelijk
dankzij het optreden van de Upside Down Praise Band. Zij hebben een programma
speciaal voor basisschoolkinderen. Echt heel leuk. Aanvang 11.00 uur.
De ouderavonden voor communie en vormsel vinden plaats op:
1-10: Vormsel voor alle kernen: 19.30 in de Lantaarn in Vlijmen
2-10: Communie Vlijmen:

19.30 in de Lantaarn in Vlijmen

Diaken Alfons Hermans
Parochie H. Augustinus
Vlijmen-Haarsteeg-Nieuwkuijk.
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