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Kalender januari
7 januari
11 januari
14 januari
14 januari

Eerste schooldag
Verjaardag leerkracht groep 8
Start afname Citotoetsen
Gezamenlijke voorleesactiviteit Beertje Boog, Bellefleur en ‘t Palet

Jarigen
Jarig in januari
Marley IJpelaar
Jayson Michielse
Cruz Berens
Sophia van Lith
Fieke Stoof
Juf Mieke

Iven van Mensvoort
Else Veldhuis
Ayman Ikan
Ashleu Peters
Jet Stoof
Juf Marjon

Sham Shalati
Avery Loeffen
Denzel van de Pasch
Fenna Kuijs
Loraine Jansen

Wij wensen deze jarigen een fijne dag toe!

Nieuw op school
Lorena Dooms

Lindsey Dooms

Denzels Kerstwens
Onlangs mochten de kinderen in de kerstboom van De Mand
wensen ophangen.
Buurt bestuurt heeft de winnende kerstwens uitgekozen.
Denzel van der Pasch uit groep 5 heeft deze wens bedacht.
Zijn wens was dat er meer geld kwam voor mensen met
kanker. Een hele mooie wens en een goed doel! Daarvoor is
een mooie donatie beschikbaar gesteld.
Op de foto ziet u Denzel met een foto van een lampion. Deze
lampion wordt op vrijdag 28 december in het lampionnenhart bij
paleis Soestdijk ontstoken.

Groep 3
Na de Kerstvakantie verandert de werktijdfactor van juf Yvonne. Zij gaat voortaan op
maandag, dinsdag en woensdag. Juf Marjon neemt de klas op donderdag over. Vrijdag
wordt de gezamenlijke dag van de groepen 1, 2 en 3.
In het nieuwe jaar gaan de kinderen van groep 3 voortaan op dinsdag en donderdag
gymmen.

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Techniekles groep 4: raket

.
De kinderen hebben in de klas een raket gemaakt. Het onderste stuk was een afgesloten
buisje (van een fotorolletje) met daarin wat water en een bruistablet. Van tevoren hebben we
naar een uitzending van het Klokhuis gekeken waarin uitleg was over raketten. Zo wist
iedereen hoe een raket er uit moest zien.
Buiten hebben we de raketten gelanceerd. Na ongeveer een minuut wachten vloog de
deksel van het buisje en ging de raket (niet altijd) de lucht in.

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

