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Kalender september.
10 en 13 september
12 september
20 september
21 en 24 september
28 september

Verwachtingsgesprekken groepen 5 t/m 8
Kleuters op bezoek bij de Emmamolen
Kledinginzameling
Studiedagen. De kinderen zijn een heel lang weekend vrij!!
Algemene ledenvergadering van de Oudervereniging.

Jarigen.
Jarig in september
Blanka Kalka
Seth Versluis
Elize van de Wiel
Saskia van den Berg
Miriam Driss
Anouk van der Sanden

Joey Kuys
Moreno Berens
Justin Zhou
Myrthe Visscher
Faith Aloserij
Binita Acharya

Jarle Walraven
Katie Head
Sem KIvits
Meike van Wanrooy
Irene van den Berg
Sem van Weert

Wij wensen deze jarigen een fijne dag toe!

Bericht van meneer Ton.
1) Herinnering kledingactie 20 september a.s.
Denkt u nog aan het verzamelen van kleding voor de kledingactie van donderdag 20
september a.s.. Vanaf maandag 17 september kunt u de kleding afgeven op school. Kleding
van familie, vrienden en kennissen is ook van harte welkom!
2) Vervanging bij ziekte leerkracht
Afgelopen week was er een leerkracht ziek. Meteen werden we geconfronteerd met het feit
dat er nauwelijks of geen vervangers voorhanden zijn. Met veel kunst- en vliegwerk hebben
we uiteindelijk drie verschillende mensen gevonden, die alle drie een dag konden vervangen.
Dat voorspelt niet veel goeds voor de rest van het schooljaar.,
Zoals verwacht wordt/is het vinden van vervangingen een probleem, vandaar dat we binnen
Scala met alle directeuren een protocol op gaan stellen. Hierin zal stapsgewijs aangegeven
staan wat we doen bij ziekte van een of meerdere leerkrachten. Zodra dit protocol uitgewerkt
is, informeren we u hierover.
3) Groepsbezetting van dit schooljaar:
Door de hectiek aan het einde van het vorige schooljaar hebben we u niet uitgebreid kunnen
informeren over de groepsbezetting. We waren al blij dat we voldoende leerkrachten hadden.
We hebben dit schooljaar over de gehele linie klein(ere) groepen. Aanvankelijk zag het er
naar uit dat we in de onderbouw grotere groepen zouden moeten maken, omdat we voor een
dag in de formatie tekort kwamen. Concreet zou dat betekenen dat we dan een groep 1-2
van 28 en een groep 2/3 van 28 moesten maken.
Na overleg met het team hebben er toch voor gekozen om met 2 kleine groepen 1-2 en een
kleine groep 3 te starten. De dag formatie die we in de formatie tekort komen, hebben we als
volgt opgelost:
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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De 17 kinderen van groep 3 draaien op de dinsdagen een programma onder verantwoording
van meneer Johan en juffrouw Marjon met ondersteuning van juffrouw Erica, die op die
dag vooral met kleinere groepjes kinderen werkt.
Afgelopen dinsdag hebben we dit programma op die manier onder toezicht van juffrouw
Yvonne gedraaid. Het verliep erg goed. Zowel de leerkrachten als de kinderen waren erg
enthousiast.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerkrachten van de
groepen 1-2 en 3 of bij meneer Ton.

Onthulling schoollogo.
Maandagochtend wordt om half negen het logo onthuld. In plaats van het logo op een zuil zal
voortaan het fraaie op de muur logo te zien zijn! Wij vinden dat het bekende Paletlogo nu
nog mooier voor de dag gaat komen.
Omdat de onthulling al om half negen plaatsvindt blijven de kinderen op de grote speelplaats
wachten.
Enkele maanden geleden hebben veel ouders aan de Doekoe-actie van de COOP
meegedaan. Met de opbrengst hiervan mocht onze school iets uitkiezen. Natuurlijk hebben
we voor iets sportiefs voor in de gym- en speelzaal gekozen. Wat? Dat zie je wel na de
onthulling want dan komt de COOP de materialen brengen!

Algemene ledenvergadering Oudervereniging.
Vrijdag 28 september a.s. is om 8.30 uur de jaarvergadering van de Oudervereniging. Naast
de verantwoording van de financiën wordt ook teruggeblikt op de activiteiten van het voorbije
jaar en kunt u uw ideeën kenbaar maken.

Kijkochtenden voor de ouders bij de kleuters.
Na de herfstvakantie mogen kleuterouders in groepjes een ochtend komen kijken! Op de
woensdag- en vrijdagochtenden bent u van harte welkom.
Het gaat vooral om het proeven van de sfeer, het meespelen en het samen even napraten.
In de gang hangt een intekenlijst waarop u uw voorkeursdagen kunt aangeven.
U kunt ook een mailtje naar juffrouw Marjon of meneer Johan sturen. Over enige weken
ontvangt u een uitnodiging.
Geen aanmelding betekent geen uitnodiging!

Nieuw op school.
Benita Acharya

Sem van Weert

Palet schoolraad.
Beste leerlingen van groep 5 t/m 8,
Het komende schooljaar willen we met jullie praten en overleggen over allerlei dingen die te
maken hebben met onze school.
Waarom?
• Soms heeft iemand een goed idee en wordt er niets mee gedaan.
• Soms hebben juffen en meneren een idee en willen we weten wat de kinderen
daarvan vinden.
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Hoe?
Uit iedere bovenbouwgroep mogen 2 leerlingen in een werkgroep samen met ons. Die
werkgroep komt dit jaar 7 keer bij elkaar om te vergaderen.
Waarover?
• Over dingen die jullie aan ons willen vragen of wij aan jullie
• Over ideeën, bijvoorbeeld voor een kerstviering, of een leuk spel voor buiten.
•
Het kan van alles zijn.
De kinderen die in de werkgroep gaan vertegenwoordigen de klas en mogen natuurlijk
overleggen met hun klas. Dus iedereen kan meedenken.
Wie?
• 2 kinderen uit elke groep die op maandagen van 15.15-16.15 tijd hebben voor deze
taak en dat ook willen.
• Namens de juffen en meneren zal juf Mieke meedoen.
Lijkt het je leuk om in deze werkgroep mee te gaan doen, meld je dan aan bij je eigen juf.

Gastlessen in de groepen 3 en 4.
Een medewerkster van de bibliotheek komt 11 september voor groep 4 en 12 september
voor groep 3 een les verzorgen.
In groep 4 komt dhr. Hermans van de parochie Vlijmen op bezoek. Hij gaat de kinderen
uitleg geven over de Communie. Wij verwachten hem op maandag 10 september.

Verder nog …….
NATUURlijk Samen Dag – een speurtocht in de natuur
Op zondagmiddag 23 september a.s. organiseert de Natuur- en Milieuvereniging gemeente
Heusden (NMVH) de eerste NATUURlijk Samen Dag. Een doe-middag voor kinderen (vanaf
groep 3) samen met hun ouders of grootouders, een actieve zoektocht in de natuur. Plaats
van de activiteiten: Duinweg 68 in Drunen, het terrein van de voormalige bessenkwekerij, nu
een waar paradijsje voor mensen, dieren en planten. Vanaf 13.15 uur staat een bosheksenof kabouterdrankje klaar. De activiteiten starten om 13.30 uur. Graag wel van tevoren
aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl .

Zijn er nog vragen?
Twee zusjes blijven binnen sinds hun vader er niet meer is. Met huishoudelijk werk en de
zorg voor hun moeder vullen zij hun dagen. Moeder wil niet uit bed. Er mag niet eens een
raampje open. Gelukkig lukt het meestal wel om haar niet wéér te laten huilen. Zo rijgen de
lange dagen zich hulpeloos aaneen en lijken de zusjes zich in hun lot te schikken. Tot er op
een dag een jongen aan de deur staat met 7 vragen. Zullen zij hem binnenlaten?
Deze absurdistische voorstelling, gespeeld door jongeren, gaat over volwassen onderwerpen
als de dood, eenzaamheid en rouw. Gelukkig zorgt een flinke vleug humor en relativering,
die de kinderen eigen is, voor een goede verteerbaarheid. Hierdoor is het een voorstelling
voor jong en oud
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Contactpersoon: Elly Stork
Programma

Locatie

Aanvang:

10.30 uur

Crematorium Maaslanden,

Voorstelling:

11.00 – 12.00 uur

Abt van Engelenweg 1,

Napraten / activiteit:

12.00 – 13.00 uur

5253VN Nieuwkuijk.

Rondleiding:

13.00 – 13.30 uur

Aanmelden voor zaterdag 12 september:
aanmelden@dela.org

Wachter worden in Het Bewaarde Land, ook iets voor jou?
Enige tijd gelegen heeft groep 5 met juf Annelinde drie dagen doorgebracht in Het Bewaarde
Land in Udenhout.
De coördinatoren van Het Bewaarde Land, hebben de school gevraagd om te polsen of er
ook bij ouders belangstelling is om wachter van Het Bewaarde Land te worden.
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Wachters zijn de vrijwilligers die de kinderen drie dagen lang in kleine groepjes begeleiden.
Op speelse wijze maken de wachters hun groepje vertrouwd met de natuur. In bomen
klimmen, hutten bouwen, kruiden en bessen eten, allerlei planten en dieren leren kennen,
sluipspelletjes doen en zingen. Het gaat hierbij op de eerste plaats om het beleven van de
natuur met alle zintuigen. Pen en papier gaan niet mee het bos in.
Voor een wachter is het vooral van belang dat hij/zij in staat is om een groepje kinderen
actief te begeleiden. Je moet het leuk vinden om kinderen zoiets als “liefde voor de natuur”
bij te brengen; het creëren van een sfeer waarin kinderen openstaan voor wat er in de natuur
is waar te nemen en ervaren kan worden. Daarnaast is het erg prettig als je enige
natuurkennis hebt.
Als wachter wordt er van je verwacht dat je in deelneemt aan de opleiding en dat je een
driedaagse serie meeloopt als hulpwachter. Daarna bepaal je zelf hoe vaak je een serie van
drie dagen als wachter meedoet. De periode waarin er klassen naar Het Bewaarde Land
komen, is van begin mei tot half oktober.
Wachter zijn in Het Bewaarde Land is vrijwilligerswerk. Wel is er een reiskostenvergoeding
en een vergoeding van € 25,- voor iedere serie van drie dagen dat je wachter bent.
Wanneer je interesse hebt om wachter te worden of eerste wat meer over het project wilt
weten, kun je terecht op de website: www.hetbewaardeland.nl of contact opnemen via
info@hetbewaardeland.nl.
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