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

12 april 2019

Kalender april
16 – 17 – 18
april
17 april
19 april
19 april
19 april
6 mei
10 mei

Eindtoets groep 8

16 mei

Tussen 17.30 en 20.30 uur voor (groot-)ouders, kinderen en bekenden
voorjaarsmarkt op het schoolplein

WOENSDAGMIDDAG GEWOON VRIJ
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.

Moederverwenochtend op
school.
Houd deze ochtend vrij!

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!

10 mei moederverwenochtend

Moederverwenochtend op school.
Houd deze ochtend vrij!
Deze ochtend is voor alle moeders
Moederdag is voor alle moeders een belangrijke dag. Daarom organiseert de school om de
paar jaren een heuse moederverwenochtend. Samen met uw kind(eren) theedrinken,
nagellakken, masseren, bewegen, knutselen, etc., etc.. We zijn bezig met het uitwerken van
leuke sfeervolle ideeën. Probeer als het kan deze ochtend vrij te plannen. Mocht dat niet
lukken dan mag er altijd 1 oma (of vriendin) in de plaats van moeder komen. De vaders
zullen vast en zeker jaloers zijn maar zij krijgen in een ander jaar een mannenverwenavond!
De kinderen van de hogere klassen vinden het maken van een moederdagcadeau in de
regel erg “stom” en zijn dan ook maar zeer matig gemotiveerd. Alhoewel het heel leuk is om
een zelfgemaakt cadeau te krijgen hebben we in overleg met de betreffende kinderen
besloten dat zij zelf geen moederdagcadeau knutselen.

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

VOORJAARSMARKT 16 MEI 2019
Beste ouders en hallo jongens en meisjes,
Het lijkt nog ver weg, maar op donderdag 16 mei a.s. organiseren we onze jaarlijkse
voorjaarsmarkt samen met de Mand, de peuterspeelzaal Beertje Boog en de kinderopvang
Belle Fleur. Net als vorige jaren is er van alles te doen voor jong en oud. Zo zijn er oudHollandse spelletjes, optredens, allerlei kraampjes, een fotozoektocht, een loterij en
vanzelfsprekend voor iedereen diverse lekkere hapjes en drankjes.
De markt is van 17.30u – 20.30u.
Noteer de datum en de tijd alvast op jullie kalender.
Om die avond goed te kunnen organiseren, hebben we uw hulp voor het onderstaande
nodig.
1) Voor de loterij zijn we op zoek naar prijsjes. Mocht u een prijsje hebben of heeft u een
bedrijf dat een prijs beschikbaar wil stellen, dan horen we dat graag. Een prijs kan
ook bijvoorbeeld een taart zijn, die u gebakken heeft.
2) Voor het schminken van de kinderen zoeken we enkele mensen die hieraan mee
willen helpen.
3) Voor de optredens door de kinderen: Mochten jullie het leuk vinden om een optreden
te verzorgen, dan zouden we dat fantastisch vinden. Het kan een liedje, een dansje
of een ander soort optreden zijn. Op onderstaand strookje kunnen jullie aangeven of
je op één van bovenstaande manieren mee wilt doen of wilt helpen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Optredens: Ik/wij wil/willen optreden op de voorjaarsmarkt van 16 mei a.s..
Naam/Namen: __________________________________

Groep: _________

Loterij: Ik heb een prijsje voor de loterij.
Naam: _______________________________________ Ouder van: ___________________
Schminken: Ik kan meehelpen met het schminken.
Naam: _______________________________________ Ouder van: __________________
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Graag het strookje afgeven aan één van de leerkrachten. Dank je wel.
Namens de organisatie meneer Ton

Verkeersexamen groepen 7
Op donderdag 4 april had groep 7 het theorie-examen van verkeer. Daarvoor is iedereen
geslaagd!
Op dinsdag 9 april hebben kinderen uit groep 7 het praktijkexamen moeten doen.
Je moet bij het praktijkexamen een route fietsen door Vlijmen en ook hier is iedereen voor
geslaagd! Nu kunnen de kinderen van groep 7 veilig de weg op.

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

