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Kalender november - december
29 november
5 december
6 december
17 – 18 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december

Pyjamazingen Tussen kwart over zes en kwart over zeven mogen
de kinderen van de groepen 1 t/m 5 in pyjama naar school komen.
Sint op school. De ouders en kinderen wachten buiten op het
schoolplein tot hij komt.
Studieochtend rekenonderwijs. Kinderen zijn ’s ochtends vrij.
Voorlopig adviesgesprekken groepen 8.
Rapporten groepen 8 mee.
Bill Banning vertelt zijn Kerstverhalen.
’s Avonds Kerstviering voor alle kinderen en hun families en
bekenden.
Studieochtend De kinderen zijn vrij.
De eerste dag van de Kerstvakantie
7 januari is de eerste schooldag.

Jarigen
Jarig in december
Bloem van Eggelen
Dylan Burggraaf
Lica Hombergen
Chelsea Berger
Kate Verhallen

Vlinder van Eggelen
Britt van Mensvoort
Chaily van Rijn
Lieveke van Spijk
Keano Straver

Ryan Zeeuwen
Romy de Brouwer
Dustin Touw
Mariano van Engelen
Juf Marian

Wij wensen deze jarigen een fijne dag toe!

Nieuw op school
Kate Verhallen

Daley van Dal

Pyjamazingen
Donderdag 29 november van 18.15 uur tot 19.15 uur is het pyjamazingen in onze patio.
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 mogen deze avond in hun pyjama naar school komen
om te dansen, liedjes te zingen of iets aan Piet te vragen of een tekening te geven.
We gaan er zeker een gezellige tijd van maken.

Terughoudendheid gevraagd
Terughoudendheid gevraagd bij het maken van foto’s en video’s op school
Als school gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen. Zo zorgen
wij ervoor dat wij alleen foto’s delen met toestemming van ouders.
Als ouders foto’s maken op school bij activiteiten waar kinderen aan deelnemen, is dat de
verantwoordelijkheid van de fotograferende ouder. Omdat het maken van foto’s binnen onze
school of de schoolomgeving plaatsvindt, vinden wij het wel belangrijk om daar een aantal
spelregels met elkaar over af te spreken.
1. Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik, zet ze niet op openbare social
media.
2. Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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3. Maak een close-up alleen van je eigen kind.
4. Maak alleen foto’s van kinderen waar je eigen kind ook op staat.
In uitzonderingsgevallen zullen wij u vragen om helemaal geen foto’s of video’s te maken.
Wij zullen dit alleen doen als één of meer kinderen extra bescherming nodig hebben. Wij
hopen dat u in zo’n geval ons besluit zult respecteren.

Nieuws van de oudervereniging
.1) De ouderbijdrage is al door een groot aantal ouders betaald, dank je wel hiervoor.
Voor de ouders die nog niet betaald hebben, is er afgelopen week een herinneringsbrief met
de kinderen meegegeven.
We willen u vragen om de bijdrage z.s.m. te betalen, dank u wel.
De Sint- en kerstactiviteiten staan in de steigers en dat moet bekostigd worden.
2) Voor de organisatie van de ouderhulp is het handig als er van iedere groep een
groepsapp is.
De groepsouder kan dan snel iedereen bereiken op het moment dat er ouderhulp nodig is.
Mocht u zich nog niet aangemeld voor de groepsapp dan kunt u de groepsouders van uw
groep hiervoor benaderen.
Hieronder het overzicht van de groepsouders:
Groep

Naam

1-2 Johan

Stephanie Davis

1-2 Marjon / Trudy

Ellen Theuns
Marieke Klerks

3 Yvonne

Tessa van der Loo
Suzanne van der Geld

4 Liesbeth/
Marian

Wendy Hofmans
Kelly Bulthuis

5 Tamara

Angelique Berens

6 Dionne / Anouk

Karlijn van de Ven
Patty Profittlich

7 Karin

Judith van Wanrooy
Cindy van Overdijk

7/8 Annelinde

Renske Hintzen
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Femke Bool
8 Mieke

Anke van der Heijden
Claudia Geerken

TOF (Talent Ontdek Fabriek)
Zoals u via de Digiduif meegekreeg, zijn voor de kinderen een aantal naschoolse activiteiten
gepland.
Voor de groepen 6 t/m 8:
1) Vier workshops techniek: inmiddels hebben we twee workshops gehad. Volgende week
maandag en maandag 10 december zijn de laatste workshops.
Inschrijven per workshop is nog mogelijk.
2) Vier workshops Graffiti: afgelopen week zijn de brieven meegegeven. Deze start op
woensdag 12 december a.s..
U kunt nog inschrijven tot 5 december a.s.
Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 5;
1) Vier workshops dans: de eerste workshop start op maandag 3 december a.s.. Inschrijven
kan nog tot donderdag 29 november a.s.
Zeven kinderen hadden zich al aangemeld
2) Vier workshops knutselen/timmeren: Afgelopen week is de brief aan de kinderen
meegegeven. De eerste workshop start op woensdag 12 december a.s..
Inschrijven kan nog tot 5 december a.s..
Mochten alle vier de data niet haalbaar zijn, dan kunt u er ook voor kiezen om de kinderen 1,
2 of 3 workshops te laten volgen. De prijs per workshop is € 3,-

Sint in Vlijmen!

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Theater in Vlijmen
Net zo grappig willen zijn als Mr. Bean? Of net zo serieus
willen spelen als de acteurs in Spangas? Dan zijn de
toneellessen echt iets voor jou!
Tot aan de kerstvakantie gaan we met onze fantasie en
verbeelding aan de slag. We leren samenspelen, stem
gebruiken, lichaamsbeheersing en concentratie. We gaan
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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helemaal op in onze rol!
Na de kerstvakantie gaan we samen een toneelstuk
verzinnen. Met decor en kleding en alles erop en eraan!
Die presenteren we in het weekend van 5 april, in de
nieuwe toneelzaal van de Voorste Vennen. Kom je ook
meedoen?
Elke dinsdag van 18.00 – 19.00 uur
Mgr. Van
Docent Karin Vlug.
Vlijmen

Kesselstraat

29a

Adres: Mgr. Van Kesselstraat 29a | 5251Van Kesselstraat 29a | 5251AX | Vlijmen
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