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Kalender januari
7 januari
11 januari
14 januari
14 - 18 januari

Eerste schooldag van 2019. Gezamenlijke nieuwjaarsopening
Verjaardag leerkrachten 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

Iven van Mensvoort

Sara Stroe

Nieuw op school
Marley IJpelaar

Schalen
Voor de Kerstviering hebben veel ouders lekkere hapjes gemaakt. Geweldig. Nu zijn er nog
schalen die nog niet zijn opgehaald. Komt u even naar de teamkamer want daar kunt u uw
eigen schaal vinden?

Waterdagen
We merken dat sommige kinderen en ouders heel af en toe vergeten dat we op dinsdag en
donderdag uitsluitend water mee mogen brengen. Dus wordt water met een smaakje ook
niet toegestaan.

Herinnering volgende kledingactie
Het lijkt nog ver weg, maar op 11 april staat de volgende kledingactie gepland.
Wilt u eventuele kleding, die u hiervoor beschikbaar stelt, nog bewaren tot die datum, dank
je wel.

Hoofdluiscontrole
Deze week hebben de hoofdluiscontroles wederom plaatsgevonden.
Met dank aan de ouders die dit voor hun rekening nemen.
Aangezien er zich voor groep 7/8 nog steeds geen hoofdluisouders aangemeld hebben, zijn
deze kinderen niet gecontroleerd.

Spiegels
Vanaf 14 januari gaan de groepen 1, 2 en 3 werken met spiegels. Kinderen mogen allemaal
verschillende spiegels meenemen van thuis.
De kinderen gaan allerlei spiegels bekijken. Meerdere spiegels zijn dan op school aanwezig.
Denk aan een tandartsspiegel of een autospiegel. Wat gaan de kinderen allemaal ervaren?
Ze doen het spiegelbeeld van een ander na, gaan toveren met spiegels, tekenen hun eigen
gezicht met behulp van een spiegel, repareren met een spiegeltje, door een autospiegel
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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kijken wat andere kinderen aan het doen zijn enz.. De kinderen leren hierdoor samenwerken,
goed luisteren en tekenen.

Speelplaatsen: stand van zaken
Zoals jullie eerder vernomen hebben zijn we bezig met het opknappen van beide
speelplaatsen.
1) Binnenspeelplaats: De tekeningen van de te plaatsen speelmaterialen zijn gemaakt. we
hebben er voor gekozen deze de tekeningen eerst voor te leggen aan de keuringsinstantie,
alvorens de speelmaterialen te gaan maken. De keuringsinstanties kan nu vooraf hun advies
en meningen geven over de veiligheid van de speelmaterialen.
Zodra de tekeningen met advies retour zijn gekomen, kunnen we starten met het maken van
de speelmaterialen. Enkele (handige) vaders hebben zich hiervoor aangemeld.
2) De openbare speelruimte aan de voorzijde.
We hebben bij de gemeente ingeschreven op de subsidie "groene speelplaatsen" die vanuit
de provincie verstrekt is. Bij het aanbrengen van meer groen op die speelplaats lopen we
tegen het feit aan dat er onder de speelplaats waterbassins liggen en leidingen lopen,
waardoor we niet in de grond kunnen werken. Dit zorgt voor heel veel beperkingen, zoals u
zich kunt voorstellen.
Derhalve heeft de gemeente aangegeven dat ze dit probleem gaan voorleggen aan een
innovatieplatform vanuit de provincie. Dit platform gaat zoeken naar mogelijkheden om,
buiten de geijkte kaders om, toch wat vergroening aan te brengen op de openbare
speelplaats. We zijn zeer benieuwd wat dit oplevert. Wordt vervolgd.
Intussen hebben we met stichting Scala afgesproken om, vanwege de veiligheid voor de
kinderen, achter de fietsenstalling plantenbakken te gaan plaatsen, die met elkaar verbonden
zijn. De kinderen kunnen dan niet meer rechtstreeks vanaf de speelplaats de straat oplopen.
De plantenbakken worden de komende periode gemaakt.
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