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

5 oktober 2018

Kalender oktober.
In de vorige nieuwsbrief stonden de dagen van de herfstvakantie verkeerd vermeld. Het
moet zijn: 15 t/m 19 oktober.
9 en10 oktober
Gastles “Vriendschap” voor alle groepen door Bill Banning
10 oktober
Workshops internationale hapjes maken voor de kleuters
10 oktober
Groep 7 gaat naar een jeugdcongres met als thema “Armoede” bij
Mariënkroon
12 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek
15 t/m 19 oktober
Herfstvakantie
25 oktober
Dansclinic “Herfstdans” voor de kleuters, Bellefleur en Beertje Boog
door Nikki Habraken
26 oktober
Verkeersproject “Dode hoek” voor de groepen 6 – 7 – 8. Deze
wordt verzorgd door Buurt Bestuurt Vliedberg, transportbedrijf Kuijs
en Hans van Rijswijk.
20 december
Aan het begin van de avond een Kerstviering voor alle kinderen,
ouders, familie en bekenden. Houd deze avond vrij!

Jarigen.
Jarig in oktober
Vinesh Rasarathinam
Joe Versluis
Kyrah Hendriks
Jesper van Drecht
Abel Claussen
Saar Laros

Freek Kamerman
Pleun Laros
Indy Hendriks
Suze Hintzen
Seger van de Wiel
Savi Span

Tijs van Gennip
Delano Tiessens
Anneke van Berkel
Ryan Kuiper
Sonny van Overdijk

Wij wensen deze jarigen een fijne dag toe!

Nieuw op school.
Seger van de Wiel
Savi Span

Sonny van Overdijk

Saar Laros

Streetwise.

Afgelopen woensdag kwamen de instructeurs van de ANWB de lessen Streetwise
verzorgen. Het was weer een enorm succes en de kinderen waren heel enthousiast.
Keano de Vaan uit groep 8 schreef:
We hebben met onze fietsen parcours gedaan sommige stukjes waren moeilijk sommige
makkelijk We mogen twee keer het parcours doen eerst zonder tas daarna met tas in die tas
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zat vol met zand Die tas was wel heel erg zwaar maar op het laatst was het leukst toen
mogen we op de elektrische steppen met die step mochten we het parcours een keer doen
maar die steppen gaan wel heel snel. Het was superleuk. Ik hoop dat we het nog een keer
mogen doen het was superleuk.

Jeugdcongres groep 7.
Aanstaande woensdag 10 oktober bezoekt groep 7 van 08:30 tot ongeveer 12:50 een
jeugdcongres met betrekking tot het onderwerp 'armoede' bij de Mariënkroon in Nieuwkuijk.
Een onderdeel van dit congres is ook een ontbijt op de eerder genoemde locatie. De
kinderen hoeven dus 's morgens thuis niet (veel) te ontbijten. Wilt u hier rekening mee
houden? Alvast bedankt!

Kinderboekenweek.
De Kinderboekenweek loopt dit jaar van 3 t/m 14 oktober. Het thema is “Vriendschap” met
als motto “Kom erbij”. Samen met leden van de OV is de patio weer mooi versierd binnen het
thema.
Wij zijn op school al iets eerder begonnen op maandag met een leuke opening. Hierbij zijn
we gezamenlijk met de hele school hand in hand door de vriendschapsboog gelopen. De
groepen kregen allemaal een mooi boek over vriendschap waar ze in de Kinderboekenweek
mee aan de slag gaan. Een aantal kinderen van groep 8 lieten op het podium het dansje zien
wat hoort bij het liedje “Kom erbij” van Kinderen voor Kinderen.
Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek presenteren alle groepen zich op het
podium. U bent van harte welkom om te komen kijken naar uw kind(eren).
• Van 10.30 uur - 11.00 uur: Groep 1/2 b, groep 4, groep 5, groep 6 en groep 7/8.
• Van 11.15 uur - 11.45 uur: Groep 1/2 a, groep 3, groep 7 en groep 8.
De kinderen van Belle Fleur (Kinderopvang) en Beertje Boog (PSZ) komen dan kijken bij de
1e ronde van 10.30u - 11.00u
Daarna sluiten we met de kinderen de ochtend af in de klas, waarna iedereen kan gaan
genieten van de herfstvakantie. (15 t/m 19 oktober)

Sparen voor de schoolbiep.
De Kinderboekenweek wordt dit jaar weer extra leuk met de schoolbiebactie van Bruna.
Koop je tijdens de Kinderboekenweek je boeken bij Bruna dan spaar je voor gratis
kinderboeken voor je schoolbieb.
Sparen jullie mee?
• Koop van 3 t/m 14 oktober 2018 je favoriete kinderboeken bij Bruna.
• Lever je kassabon in bij je juf of meester.
• Jouw school mag voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken bij Bruna.

Kerstviering donderdag 20 december.
Dit jaar organiseren de oudervereniging en het team een heel bijzondere Kerstviering op
donderdag 20 december a.s.. Deze zal aan het begin van de avond plaatsvinden en is voor
alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Noteer de datum alvast in
uw agenda!! Nadere berichtgeving volgt.
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Vervangers.
Zoals volop in media wordt besproken, is er een tekort aan leerkrachten. Dit betekent dat er
ook geen vervangers zijn voor het vervangen van zieke leerkrachten.
Op allerhande manieren proberen we hiervoor oplossingen te zoeken. Op Scalaniveau zijn
we bezig om een protocol op te stellen hoe we handelen als er geen vervanging is. Dit
protocol volgt nog.
Wij zijn op dit moment op zoek naar ouders met een onderwijsbevoegdheid die kunnen
invallen bij afwezigheid van leerkrachten. Graag doorgeven aan de leerkracht van uw zoon
of dochter of aan meneer Ton. Dank u wel.

Kledingactie.
Afgelopen week hebben we 940 kg ingezameld. Met dank aan iedereen die hier aan
meegewerkt heeft. Het is iets minder dan we gewend zijn, waarschijnlijk is dit vanwege de
weersomstandigheden. Doordat het zo lang lekker blijft, wisselen we allemaal wat later van
zomerkleding naar najaarskleding. Groep 8 heeft deze keer het hoogste aantal kilo's per
leerling ingezameld.
In april 2019 staat de volgende kledingactie gepland. Het zou fijn zijn als iedereen de
kleding, die hiervoor in aanmerking komt, thuis opspaart. Dank u wel.

Nieuwe leden OV.
Als lid van de oudervereniging (OV) sta je in nauw contact met school, waardoor je beter
begrijpt en ziet hoe het er op school aan toe gaat.
De OV is een enthousiaste groep ouders van leerlingen uit alle klassen. We organiseren,
samen met de leerkrachten, tal van leuke en leerzame activiteiten zoals het schoolreisje,
Carnaval, Kerst, de koningsspelen, enz.
We vergaderen eens per 6 weken. Het verloop van de activiteiten, evaluaties,
schoolonderwerpen en nieuwe activiteiten worden hier besproken. Deze vergaderingen zijn
productief, maar vooral gezellig! Je bent direct betrokken bij school en leert andere ouders
kennen. Ook help je zo mee om het schoolleven van de kinderen prettiger te maken.
We zijn dringend op zoek naar nog méér ouders zodat deze leuke activiteiten kunnen blijven
bestaan! Meer info of aanmelden: ovpaletvlijmen@gmail.com .

Talent Ontdek Fabriek.
We willen graag in de periode tussen de herfst- en kerstvakantie een naschools aanbod doen
voor de kinderen op cultuur- of sportgebied. Dit doen we via TOF.
TOF staat voor Talent Ontdek Fabriek, waarbij de kinderen zelf leuke activiteiten kunnen
aandragen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zelf aangeven welke activiteiten ze leuk vinden
om na schooltijd op school te doen. Om dit te weten te komen gaan we de groepen langs. Dit
gebeurt aanstaande maandag door 2 stagiaires van Contour de Twern. Als de ideeën bekend
en haalbaar zijn, gaan we op zoek naar mensen die de workshops kunnen geven.
• De kosten zijn € 3,- per workshop per keer. Als je een HeusdenPas hebt dan kun je
gratis meedoen.
• De tijden en locaties worden in overleg met de aanbieders bepaald.
We verwachten u na de herfstvakantie verder te kunnen informeren.
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De gebruiksaanwijzing van jouw kind.
Lezing op maandag 8 oktober om 20.00 uur in de Bibliotheek van Oudheusden
Wil jij ook relaxter opvoeden? Donald en Caroline zijn de oprichters van
succesvolopvoeden.nl en de auteurs van hét ‘Boek voor ouders’. Ze inspireren ouders (en
professionals die met kinderen omgaan) om makkelijker en duurzamer op te voeden. Deze
avond geven zij tips zodat je beter weet wat jouw kind nodig heeft. De toegang tot de lezing is
gratis, graag wel van te voren aanmelden via de website.
https://www.bibliotheekheusden.nl/nieuws/de-gebruiksaanwijzing-van-jouw-kind--.html

Heemkunde, ontdek het samen.
Op zondag 7 oktober 2018 organiseert de Werkgroep Educatie van de Heemkundekring
Onsenoort voor de zevende keer de “Heemkunde, Ontdek het Samen” dag. (Groot) ouders
zijn hierbij van harte uitgenodigd om samen met hun (klein) kinderen verschillende opdrachten
uit te voeren. Voor deze dag is een programma gemaakt, waarin allerlei vormen van
heemkunde op een leuke en leerzame manier gepresenteerd worden, o.a. slootje scheppen,
schilderen, leer bewerken en het zoeken met een metaaldetector. Deelname is gratis, maar
het is wel noodzakelijk U aan te melden, vermeld hierbij met hoeveel personen U komt (aantal
volwassenen en kinderen) met de namen en leeftijden van de kinderen. Emailadres:
educatie@hkkonsenoort.nl. U bent welkom vanaf 13.00 uur en we beginnen om 13.30 uur en
om 17.00 uur is het afgelopen. Al de activiteiten vinden buiten plaats op het terrein
Mariënkroon Nieuwkuijk, indien ze heel slecht weer aangeven ontvangt U een email bericht of
het wel door kan gaan.
Gratis activiteiten tijdens Heemkunde, ontdek het samen.
Schrijven met een kroontjespen
Stempelen met aardappelen
Zoeken met de metaaldetector
Slootje scheppen
Leer bewerken
Welk oud gereedschap hoort bij welk beroep
Foto in ouderwetse kleding
Creatief met natuur
Werken als een koperslager
Oude tafelspellen
Lezen oud document
Schilderen
Kennis van de natuur
Brabants dialect
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