Basisschool ’t Palet
Jan Steenstraat 2a
5251 NG Vlijmen
T: 073-5130514
w: www.paletvlijmen.nl
e: info@paletvlijmen.nl
f: www.facebook.nl/paletvlijmen
t: www.twitter.com/paletvlijmen

29 maart 2019

Kalender april
3 april
4 april
11 april
12 april
16 – 17 – 18 april
17 april
19 april
19 april
19 april
6 mei
16 mei

Studiedag
Theoretisch verkeersexamen
Kledinginzameling
Koningsspelen
Eindtoets groep 8
MOGELIJK CONTINUROOSTER
Paasactiviteit met Bill Banning – Paaseieren zoeken
Rapporten groep 8 gaan mee.
Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie!
De school begint aan de laatste periode.
Tussen 17.30 en 20.30 uur voor (groot-)ouders, kinderen en
bekenden voorjaarsmarkt op het schoolplein

Jarigen
Jarig in april
Mohammed Osso
Lara Zeeuwen
Chanellva van den Brink
Narija Hartjes
David de Hart

Mirte Zwijgers
Nisha Rasarathinsm
Tristan Llop
Levi van den Berg
Juf Marieke

Lynn van Iersel
Rosenna Hartjes
Jill Wessels
Lotte van Helden

Wij wensen deze jarigen een fijne dag toe!

Stemmen schoolreisje
De bovenbouwgroepen hebben door middel
van echte verkiezingen hun voorkeur voor
de bestemming van het komende schoolreisje mogen aangeven. De keuzemogelijkheden waren: 1) dierentuin, 2) iets
educatiefs of 3) een pretpark.
.
De bestemming is nu nog geheim maar we
kijken al uit naar de dag van het
schoolreisje: donderdag 13 juni. De
volgende dag staat een studiedag gepland
en zijn alle kinderen vrij
.

Onderhoud riolering = laarzen aan!
Waarschijnlijk heeft u van uw kinderen al gehoord dat diverse toiletten slecht doorspoelen.
Om dit probleem op te lossen komt a.s. maandag een ontstoppingsbedrijf alle
rioleringsleidingen doorspoelen. Gezien de ernst van de situatie wordt er met groot materieel
gewerkt. Een en ander houdt in dat veel water wordt gebruikt. De kans is groot dat de
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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speelplaatsen tijdelijk onder vervuild water komen staan. Ons dringend advies is om uw kind
met laarzen aan naar school te laten komen.

Kledinginzameling 8 t/m 11 april
Lentekriebels? Opruimdrift? Breng vanaf 8 tot 11 april uw oude kleding en ander textiel naar
onze school! De opbrengsten zijn voor ons zeer lucratief. Wij benutten de opbrengst geheel
aan extra activiteiten voor de kinderen!!!!!

Kinderen en echtscheiding
In de maand april organiseren verschillende partners van BIJEEN een
bewustwordingsmaand Rouw & Verlies. In deze maand vinden er verschillende activiteiten
plaats om aandacht te geven aan dit thema.
Wist u dat echtscheiding ook een rouwverwerkingsproces is? Als ouders scheiden, scheiden
kinderen mee … Kinderen in welke leeftijd dan ook zijn de zwakste partijtijdens het hele
proces van een echtscheiding. Kinderen hebben hier niet voor gekozen, hun gevoel van
basisveiligheid is even weg. Het is van groot belang om deze kinderen aandacht te geven
omwille van een gezonde ontwikkeling en ontplooiing voor hen die dit moeten doorstaan. De
verwerking van een scheiding omvat een aantal rouwtaken waar kinderen doorheen gaan.
Het om leren gaan met de scheiding, het proberen te verwerken van het verdriet en andere
gevoelens, het leren leven met veranderingen en het weer vinden van je eigen plek zijn
onder andere belangrijke rouwtaken.
We zullen in deze avond ook aandacht hebben voor ‘positieve gezondheid’, bij deze visie ligt
het accent op (veer-) kracht. Op deze themabijeenkomst willen we stil staan bij de rouwtaken
die de kinderen doorlopen bij een echtscheiding. Hoe verwerken kinderen deze taken en wat
kunt u als ouders-omgeving hieraan bijdragen?
Gedurende deze avond krijgt u een inkijkje in het leven van een kind met gescheiden ouders.
Wat zeggen ze, hoe ervaren ze het en wat willen ze graag meegeven aan ons als
volwassenen? Iedereen die zelf met echtscheiding te maken heeft of geïnteresseerd is in dit
thema, is van harte welkom.
Woensdag 10 april 2019
19.00-21.00
Bijeen, Raadhuisplein 16 in Drunen
De bijeenkomst is kosteloos en aanmelden kan via info@bijeenheusden.nl of via (073)
7820178.
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