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Kalender mei - juni
10 mei
16 mei
17 mei
21 mei
27 mei
29 mei
30 – 31 mei
4 t/m 7 juni
14 juni
17 juni
24 en 27 juni

Moederverwenochtend op school.
Tussen 17.30 en 20.30 uur voor (groot-)ouders, kinderen en
bekenden voorjaarsmarkt op het schoolplein
Uurtje later op school. De school begint om half 10
Informatieavond hooggevoeligheid
Start afname Cito’s
Kinderen vrij i.v.m. Scalapersoneelsdag
Hemelvaartsdag = lang weekend vrij
Kamp groep 8
Studiedag = Kinderen vrij!
Studiedag = Kinderen vrij!
Oudergesprekken alle kinderen groepen 1 en 2
Facultatieve oudergesprekken andere groepen op initiatief
leerkracht

Jarigen
Jarig in mei
Thiago Lutgens
Jasmijn Kuijs
Levi van Wieringen
Vinz Vullinghs
Jannick Strengers
Iris van Falier
Juf Erica

Daniël Verheij
Saar Cozijnsen
Fenne van den Dungen
Noor Kamerman
Fiene Hintzen
Juf Tamara

Alyssa de Vaan
Jayvannio van den Brink
Jaidy Kuijs
Vince van der Graft
Nizar Kallouki
Juf Karin

Wij wensen deze jarigen een fijne dag toe!

Juf Demi
Hallo allemaal!
Ik ben Demi Boomsluiter en ik
mag tot de zomervakantie
lesgeven
aan
groep
7-8.
Sportief, vrolijk, avontuurlijk en
creatief zijn woorden die mij
omschrijven en ook erg passen
bij mijn stijl van lesgeven. Na
zeven maanden door Azië en
Australië gereisd te hebben, kijk
ik ernaar uit om weer aan het
werk te gaan!

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Moederverwenochtend
Voor de Moederverwenochtend hebben ongeveer 90 moeders zich aangemeld. Wij
verwachten hun om 10.30 uur in de patio van de school. Om te beginnen worden ze door
meneer Ton verwend met een kopje koffie of thee tevens ook met een klein, fijn en bijzonder
ijs- en taartmomentje. Na een inleiding mogen de moeders met hun kind(eren) in de diverse
lokalen zich laten verwennen.

Kleuternieuws
De moederdagcadeautjes zijn klaar! Wij vinden ze zelf heel origineel en bijzonder en zijn dan
ook benieuwd naar uw reacties.
Natuurlijk hoort er ook een liedje bij. De kinderen vinden het best wel een lastig lied. Daarom
versturen we via Social Schools een filmpje waarin u de kinderen het liedje hoort en ziet
zingen. Dit liedje kunt u zondagmorgen pas openen. Dus nog even in spanning blijven
zitten...…….
Wij beginnen nu met het laatste grote thema van dit schooljaar. Het gaat over sprookjes en
hierbij werken we nauw samen met Beetje Boog en Bellefleur. Als een van de gezamenlijke
activiteiten zal op dinsdag 28 mei Kindertheater Toos Klerks een leuke voorstelling
verzorgen voor peuters en kleuters over het thema ‘Sprookjes’. In de gang willen we het
oranje prikbord graag met foto's van de kinderen in de Efteling verfraaien. Geef ze maar
mee. Er zullen vast en zeker foto's komen van de kinderen op de beroemde paddenstoelen!
Maar andere foto's zijn ook welkom!

Groep 6: Project Scoren voor gezondheid
De kinderen van groep 6 zijn maandag 6 mei gestart met het project Scoren voor
Gezondheid. Dit is een project wat in samenwerking met het Scala sport & beweegteam, de
GGD en Stichting samen RKC georganiseerd wordt voor alle kinderen van de groepen 6 uit
de gemeente Heusden. Tijdens dit project gaan we aan de slag met het thema bewegen,
sporten en gezonde voeding. Aan het begin van het project ontvangen alle kinderen een
gezonde en uitdagende "challenge"kalender voor thuis, waarbij er elke week een uitdaging
centraal staat. Wekelijks worden deze "challenges" ook in de klas besproken, want we
kunnen daar punten mee verdienen. Zo maken wij kans op de hoofdprijs, die aan het einde
van het project wordt uitgereikt aan de beste groep 6 van de gemeente. Op 27 mei is er een
"Lekker gezond bezig dag", waarbij de kinderen aan de slag gaan met producten uit de
supermarkt, krijgen ze een "gezonde" les in de klas gegeven door de GGD en gaan zij buiten
sporten op het plein. Ze sluiten deze ochtend af met een gezonde lunch. De slotactiviteit van
het project vindt plaats op woensdag 12 juni op de velden bij WSC in Waalwijk en niet in het
RKC-stadion zoals voorgaande jaren i.v.m. het vervangen van het kunstgras voor
natuurgras. Voor de slotactiviteit zoeken wij nog ouders die ons naar Waalwijk kunnen
brengen met de auto en evt. kunnen blijven voor het begeleiden van een groepje. Voor alle
geïnteresseerden: alle achtergrondinformatie kunt u horen en zien in het volgende filmpje:
https://youtu.be/EWiLf4AzBml

Koningsspelen
Op 12 april jl. hebben alle kinderen genoten van fantastische
Koningsspelen. We willen dan ook iedereen bedanken die
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Zowel op school, bij de groepen 1 t/m 4 als
op de sportparken in Drunen en Vlijmen bij de groepen 5 en 6. Dit laatste uiteraard ook
namens het organiserend Scala Sport & Beweegteam.
Tevens namens het S&B-team een speciaal dank je wel voor alle vrijwilligers en
professionals van onderstaande sport- en beweegaanbieders, die veel van onze groep 7 en
8 leerlingen hartelijk hebben ontvangen voor een mooi sportief programma vol uitdagende
clinics. Denkt u eens aan deze aanbieders, wanneer u op zoek bent naar een sportieve
vrijetijdsbesteding voor een van uw gezinsleden.
Atletiekvereniging DAK, Korfbalvereniging NDZW, Hockeyverenigingen MHCD en VMHC,
Tennisverenigingen LTC de Klinkaert, TV Heusden en LTC de Hooge Heide,
Voetbalverenigingen RKDVC, de Vlijmense Boys, VV Haarsteeg en HHC 09,
Handbalverenigingen Avanti en SC Elshout, De Skeelervrienden Drunen, Wielerclub Vlijmen,
Topfit Drunen, Total fit Vlijmen, Turnverenigingen SHJ en Inion, Badmintonverenigingen BC
Drunen en BC Orbit 2001 Vlijmen, Jeu de Boules vereniging Batârd in Drunen en Jeu de
Boules vereniging Heusden, Dansaanbieders de Aleph, dansstudio UrbanStylz, dansschool
Kix en Studio Max, manege Ars Longa, Honk- en softbalvereniging The Gryphons, Koenoss
Sporting Freerunnen, Selfdefence van Dinther, Judoclub Drunen, Kickboksen Drunen,
Volleybalvereniging Minerva, Bowling De Hoge Heide en indoor Soccerhome.
.
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