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Kalender februari - maart
1 februari
8 en 11 februari
13 februari
15 februari
18 en 21 februari
1 maart
4 t/m 8 maart
15 maart
18 – 22 maart

Einde Citoweken
Studiedag. Kinderen vrij
Poppenbureau en gezondheidsplein voor Bellefleur, Beertje Boog
en de groepen 1 en 2
Rapporten gaan mee
10 minuten voortgangsgesprekken
Carnaval op school. ’s Middags vakantie!
Carnavalsvakantie
Pannenkoekendag voor groep 8
Week van de Lentekriebels

Jarigen
Jarig in februari
Zoë Schook
Jayden Kuiper
Jordi Bloks
Roan van Wanrooij
Anouar Ikan
Ruben Head

Lana Stokkermans
Jasmijn de Hart
Kees van den Berg
Daimon Damen
Kuba Lapinski
Naomi de Ling

Sev Hombergen
Thomas de Hart
Nomi van Koolwijk
Nikee van der Loo
Jim Geerken
Lars Jansen

Wij wensen deze jarigen een fijne dag toe!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Om de formatie voor het nieuwe schooljaar op tijd in orde te hebben is het belangrijk om te
weten welke nieuwe kinderen we in het nieuwe schooljaar mogen verwelkomen. Heeft u dus
nog jonge kinderen of kent u iemand met jonge kinderen? Laat die kinderen zo spoedig
mogelijk inschrijven. Dit geldt dus ook voor de kinderen, die later in het schooljaar instromen.

Digiduif is voortaan Social Schools
De verandering is even wennen maar het zal vast en zeker lukken.
De oude inlogcode van Digiduif is dezelfde als die van Social Schools.
Voor extra informatie klikt u op deze link
Introductie voor ouders 3.0
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmWc9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?start=false&loop=false&dela
yms=3000&slide=id.g382e06d821_0_1

Inschrijven voor de oudergesprekken
Vanaf vrijdag 8 februari om 18.00 uur kunt u via Social Schools inschrijven voor de
oudergesprekken. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Enkele belangrijke herhaalde berichten:
Herfstvakantie maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december t/m vrijdag 3 janauri 2019
Carnavalsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
2e paasdag; maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 20220
2e pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: start op maandag 13 juli 2020
De planning van de studiedagen van schooljaar 2019-2020 volgt nog.

Carnavalsoptocht

Dè fleurt oe op !!!!
Op 1 maart vieren wij op school carnaval. Daar hoort natuurlijk weer onze geweldige optocht
bij. Het thema is net als bij de grote Vlijmense optocht “Dè fleurt oe op”. Wil je weer
meedoen? Meld je dan voor 15 februari aan bij meneer Johan of mail hem.
(johan.de.wilt@scalascholen.nl) Vermeld dan ook of je individueel /als loopgroep / als een
wagen meedoet. Laat ook weten of je en wat voor muziek je meebrengt.

Voorjaarsmarkt
De voorjaarsmarkt staat in de jaarkalender op donderdag 23 mei a.s. ingepland. Wegens
organisatorische omstandigheden wordt de verplaatst naar donderdag 16 mei a.s. van
17.30u – 20.30u. De volgende ochtend start de school een uur later! Groepen of
verenigingen, die zich op die dag met bijv. een kraam willen presenteren, kunnen al contact
opnemen met meneer Ton.

Poppenbureau

.
Beertje Boog

‘t Palet

Bellefleur

In deze periode werken Peuterspeelzaal Beertje Boog, Kinderopvang Bellefleur en
basisschool ’t Palet succesvol samen aan een project rondom gezondheid. Dit verdient
natuurlijk een gezamenlijke afsluiting, die zij op woensdag 13 februari in de patio van
basisschool ’t Palet organiseren.

poppenbureau

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Natuurlijk is het belangrijk dat elk kind een knuffel of een pop meebrengt. Een aantal
verpleegkundigen gaan die dan onderzoeken. Zij brengen medicijnen en verband mee zodat
iedereen weer gezond wordt. Geweldig!
Ook kunnen de kinderen ervaren hoe het is om slechtziend te zijn, in een rolstoel rijden en
misschien willen ze gemeten en gewogen worden. Als ze zin hebben mogen ze ook
knutselen en sporten.
Tussen kwart voor negen en half tien mogen de kinderen van Bellefleur en Beertje Boog op
bezoek komen. Zij gaan met hun eigen begeleidsters. Natuurlijk is het leuk als de (groot-)
ouders of oppas er bij zijn.
De peuters die op deze dag normaal niet naar Bellefleur of Beertje Boog gaan mogen
natuurlijk ook komen! Zij komen dan zelf met hun (groot-) ouders of oppas en komen via de
centrale hal van ’t Palet naar het poppenbureau.
De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen na half 10 hun knuffel laten onderzoeken. Zij
gaan met de eigen juf en meneer.

Kinderen rennen voor Kinderen
Op www.sjorssportief.nl is regelmatig nieuw sportief en creatief aanbod te vinden.
Onderstaande informatie van Stichting DDL (Drunense Duinen Loop) willen we speciaal
onder jullie aandacht brengen omdat kinderen hierbij zelf iets voor andere kinderen kunnen
betekenen:

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Tijdens de kids run van de Drunense Duinenloop
kun je lekker hardlopen! Op zondag 17 maart a.s.
kun je meedoen aan de wedstrijd over 600 meter
voor kinderen t/m 7 jaar of aan die over 1100 meter
voor de iets oudere kinderen. Een deel van al het
inschrijfgeld gaat naar Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen uit
gezinnen met een Heusdenpas gratis mee kunnen
doen aan allerlei sportactiviteiten. Hoe meer
deelnemers aan de DDL, hoe meer geld er naar
Stichting Leergeld gaat, hoe meer kinderen er
geholpen kunnen worden.
Zo zorgen jullie er zelf voor dat straks ALLE
kinderen aan de start van de kids run kunnen
staan! Schrijf je in en kom rennen! Ouders met een
Heusdenpas kunnen contact opnemen met
Stichting Leergeld.
Kijk voor informatie op Sjors Sportief:
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/71241/drunense-duinenloop-kidrun-1100meter en
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/71240/drunense-duinenloop-kidrun-600meter

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

