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KERSTMUSICAL
“De Kleine Boom” is de kerstmusical die dit jaar
door onze kinderen wordt opgevoerd.
De musical wordt woensdag 19 december a.s. om
10.30 uur en nog een keer om 19.00 uur in de hal
van onze school gespeeld. U heeft afgelopen week
de gelegenheid gekregen om kaarten op naam te
kopen (zoals vermeld was in de kerstbrief).
Aanstaande maandag 17 december om 8.30 uur is
uw laatste gelegenheid om kaarten te kopen. Let
op: voor de avondvoorstelling zijn er nog maar
enkele kaarten.
Voor de ochtendvoorstelling zijn er nog volop
kaarten te koop.
Denkt u er wel aan om uw kaartje mee te nemen
naar de voorstelling? Uw kaartje is uw
entreebewijs.
Vriendelijke kerstgroeten.

Het team van Het Palet wenst u en alle kinderen
een “ Hartelijk Kerstfeest’, een fijne
kerstvakantie, en een gelukkig
gelukkig en gezond 2019
2019 toe !

Groep 5-6
In januari beginnen wij in groep 5 en 6 met de
spreekbeurten en boekbesprekingen. De kinderen
hebben het stappenplan voor de spreekbeurt al
mee naar huis gekregen; bewaar het goed! In de
klas hangt een rooster, waarop ieder kind al een
datum heeft gekozen voor zijn/haar spreekbeurt.
Het kraambezoek aan juf Sandra staat gepland!
We gaan in drie groepjes naar haar toe.
Komende donderdag, 20 december, zijn wij
uitgenodigd om te komen schaatsen bij het
gemeentehuis! Wij gaan tussen 9.45 uur en 11.15
uur. Graag nemen we een paar ouders mee, die
ons willen helpen bij bijv. het aantrekken van de
schaatsen, en tevens een oogje in het zeil houden!
Let op: handschoenen verplicht! Eigen schaatsen
meenemen mag, maar géén Noren.
Wilt u mee schaatsen/helpen? Laat het juf Frencis
weten!

NIEUWJAARS TOOST!
Op maandag 7 januari 2019 om 8.30 uur zetten
wij de "borrelglaasjes" weer klaar en gaan we met
alle kinderen, het team en ouders toosten op een
heel goed 2019!
Groep 7/8 gaat deze maandagochtend later naar
gym. Wij hopen dat er veel ouders met hun
kinderen mee komen om te toosten op het nieuwe
jaar!

