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Kalender oktober - november
26 oktober

5 november
6 november
7 november
13 november
16 november
16 – 23 november
20 november
19 november
19 - 20 november
22 november
22 november
20 december

Verkeersproject “Dode hoek” voor de groepen 6 – 7 – 8. Dit wordt
verzorgd door Buurt Bestuurt Vliedberg, transportbedrijf Kuijs en
Hans van Rijswijk.
Ontruimingsoefening
Dramaworkshops voor 1-2 a, 1-2b en 3 verzorgd door Sietske
Groep 6 bezoekt in het kader van Museumschatjes het
Textielmuseum in Tilburg.
Dramaworkshops voor 4, 5 en 6 verzorgd door Sietske
Volleybaltoernooi voor groep 5 in Die Heygrave
Week van de mediawijsheid
Dramaworkshops voor 7, 7/8 en 8 verzorgd door Sietske
10-minutengesprekken groepen 1 t/m 4
Voorlichtingsavonden voortgezet onderwijs
10-minutengesprekken groepen 1 t/m 4
Facultatieve oudergesprekken groepen 5 t/m 8
Aan het begin van de avond een Kerstviering voor alle kinderen,
ouders, familie en bekenden. Houd deze avond vrij!

Jarigen
Jarig in november
Bryan van Overdijk
Dominik Kaczmarek
Obada Abu Alhaija
Abe Hintzen
Juf Yvonne

Lynn van Geene
Quincy de Goeij
Evelyn van der Pasch
Vinn van Amersfoort

Keano Straver
Haley Mulder
Patryk Jasik
Keano de Vaan

Wij wensen deze jarigen een fijne dag toe!

Bericht van meneer Ton
We zijn volop bezig met de herinrichting van de binnenspeelplaats. We willen hierbij voldoen
aan alle veiligheidsnormen, vandaar dat voor de keuringen extra gelden nodig zijn.
De opbrengst van het oud papier inzamelen komen derhalve heel goed van pas.
Tevens hebben we ons als school bij de gemeente aangemeld om in aanmerking te komen
voor een subsidie voor "groene" speelplaatsen, gericht op de openbare speelruimte voor het
gebouw. We gaan hierbij nogmaals in gesprek met de gemeente om de speelruimte
uitnodigend en veiliger proberen te maken. Wordt vervolgd.

Van de oudervereniging
Inmiddels heeft al een aantal ouders de ouderbijdrage van dit schooljaar betaald, met dank
hiervoor. Degenen die nog niet betaald hebben, willen die dit alsnog doen? De ouderbijdrage
is € 35,- voor de groepen 1 t/m 7 en € 15,- voor de groepen 8.
Het bankrekeningnummer van de oudervereniging is:
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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NL38 RABO 0136 5078 59
t.n.v. oudervereniging bs 't Palet
o.v.v. ouderbijdrage 2018-2019 met de naam van uw kind(eren) en de groep(en)

Oud papier
Afgelopen woensdag hebben we een oproep gedaan voor ouders die willen helpen met het
ophalen van oud papier. Om niemand zwaar te belasten, willen we graag veel (groot-)ouders
hebben die helpen, waardoor iedereen maar een keer per jaar aan de beurt is. Als u mee wilt
helpen, dan graag z.s.m. reageren bij meneer Ton (ton.kamp@scalascholen.nl) U kunt
natuurlijk altijd aangeven welke zaterdagochtend u niet kunt.

Ziekmelding.
Als uw kind ziek is is dat vervelend. Nog vervelender is dat u naar school belt en er wordt
niet opgenomen. Ook is het irritant als een leerkracht zegt dat de ziektemelding aan de
groepsleerkracht wordt doorgegeven maar ………… dat dit vergeten wordt.
Daarom willen wij u vragen om uw kind bij voorkeur per Digiduif of het mailadres van de
leerkracht ziek te melden.

Extra digiduifontvangers.
We merken dat de meeste Digiduifberichten door slechts 1 van de ouders worden gelezen.
De reeds aangemelde ouder kan dat oplossen door bij het persoonlijke Digiduifaccount een
tweede emailadres toe te voegen. Wij raden dit aan!

Gymkleding.
Let op dat de kinderen geschikte sportkleding meenemen als ze gaan gymmen. Denk ook
aan de oorbellen. De kinderen moeten ze zelf kunnen uitdoen.

Groep 3 en 4 zelfstandig!
Nu de eerste periode van het schooljaar achter de rug is komen de kinderen van groep 3 en
4 zelfstandig naar de klas. Voor sommige ouders is het wel even wennen om bij de groene
toegangsdeur afscheid te nemen maar dat lukt vast en zeker!
Op vrijdagochtend mogen de ouders wel in de klas komen kijken. Dan kunnen ze zien waar
hun kinderen mee bezig zijn.

Leeshulp gevraagd.
De kinderen van groep 3 worden al echte helden: zij leren al lezen!! Om goed te kunnen
lezen moeten ze veel oefenen. Juf Yvonne noemt dat: “Leeskilometers maken”. Elke ochtend
staat tussen 8.30 en 8.45 uur een leeskwartiertje gepland. Daarvoor hebben de kinderen
leesbegeleiders nodig. Wie wil de kinderen en juf Yvonne helpen? Dat mogen ouders maar
ook opa’s, oma’s, buren of andere vrijwilligers zijn. Aanmelden kan bij juf Yvonne.
(yvonne.parijs@scalascholen.nl)

Oproep schminken.
Wij zijn op zoek naar ouders die af en toe willen komen schminken. Geef je aanmelding door
bij juf Yvonne. (yvonne.parijs@scalascholen.nl)
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Volleybal voor groep 5.
Groep 5 heeft op 16 november een volleybaltoernooi in Die Heygrave van 09:00 tot 11:15
uur. Dit wordt georganiseerd door volleybalvereniging Minerva.
In de gymlessen voorafgaand wordt hiervoor geoefend. Donderdag 1 november komt er ook
een gastdocent een les over volleybal geven speciaal voor groep 5!

Jeugdcongres Mariënkroon
Een verslag van Evi van der Heijden
Woensdag 10 oktober 2018 We waren met groep 7 van ‘t Palet naar de Mariënkroon.
Het ging over armoede en rijkdom we waren over verschillende scholen verdeeld. Het waren
alleen maar kinderen van groep 7.
Eerst gingen we een ontmoetingsspel doen. Je moest dan een bal naar elkaar gooien en een
vraag stellen en daarop moest je antwoord geven.
Je kreeg ontbijt wat de mensen krijgen van het jeugdcongres: rijstwafels, crackers,
pindakaas, jam en gestampte groenten.
We gingen ook nog naar buiten en we gingen buiten een ijsje eten en lekker spelen. Daarna
gingen we een rijk en arm spel spelen en op het einde was er een band we deden een stop
dance en een polonaise.

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

