Penseelstreekje
Patrijsstraat 2
4043MR Opheusden
Tel: 0488-441451
Email: info@paletopheusden.nl
www.paletopheusden.nl

PODIUM GROEP 3-4
Op woensdag 10 februari is groep 3-4 aan de
beurt om een “voorstelling” op het podium te
laten zien!
Omdat kern 7 van Veilig leren lezen over
“Piraten” ging, hebben wij verschillende dingetjes
ingestudeerd over dat thema.
De ouders van groep 3-4 zijn van harte
uitgenodigd om te kijken. Om 11.30 uur beginnen
we!
BUITENSCHOOLSE OPVANG IN HET
PALET
Kennismaken met de BSO!
Tijdens 2 middagen willen we alle kinderen van
de school kennis laten maken met de leuke
activiteiten die BSO BunderFun organiseert. Dit
doen we gezamenlijk met leerkrachten en BSO
leidsters.
Op maandag 15 februari is de beurt aan groep 1
t/m 4. We zullen starten om 13.30 uur en eindigen
rond 15.00 uur. We willen jullie vragen die dag
uw kind ook pas om 15.00 uur op te halen of thuis
te verwachten. Die middag staat een knutsel
activiteit gepland en de kinderen gaan
"beweegfeest" doen.
Op vrijdag 4 maart is groep 5 t/m 8 aan de beurt.
Ook dan starten we om 13.30 uur en eindigen we
om 15.00 uur. Zij zullen een workshop
ballonvouwen krijgen en doen een sport en spel
activiteit. Ook in dit geval vragen wij jullie begrip
dat de kinderen van groep 5 t/m 8 pas om 15.00
uur uit school komen. We verklappen nog niet
teveel over de inhoud van de lessen, we houden
het graag spannend.
Bij voldoende inschrijvingen gaat de BSO in Het
Palet van start. Drie tot vier keer per jaar worden
blokken van ongeveer zes weken gericht op sport
en spel, kook, creatief of een andere activiteit.
Buiten deze blokken om worden er ook leuke en
interessante activiteiten gedaan, of zijn de
kinderen vrij om zelf een spel te ontwikkelen.
Op de school zijn flyers waar meer informatie
staat over de BSO. Via de website
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www.bunderbos.nl vindt u meer informatie over
de tarieven en toeslagmogelijkheden. U kunt ook
via het telefoonnummer 0488-482 673 uw vragen
stellen. De kennismakingsdagen zijn uiteraard
gratis.
LUIZEN
Helaas zijn er nog steeds luizen gevonden. Wilt u
uw kind blijven controleren?
De ‘kriebelouders’ zijn op zoek naar versterking.
Zij zoeken nog 2 ouders om hen te helpen bij de
controles. De controles vinden altijd plaats op de
woensdag na een vakantie. Het zal ongeveer 45
minuten van uw tijd in beslag nemen. U kunt zich
aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

ECHT VET…..BFIT
Wij zij als BFIT school uitgenodigd om op
donderdag 18 februari het toneelstuk “Echt
Vet” bij te wonen.
Wij zijn ingepland van 9.00 uur tot 10.00 uur.
De voorstelling zal gegeven worden in de sporthal
Linie te Ochten
Liniestraat 2a
4051BP Ochten (Naast de Houtkoperschool)
Alle groepen zijn uitgenodigd…..1 t/m 8. Dit zijn
ongeveer 90 leerlingen. Een hele organisatie!
Veel ouders hebben zich al aangemeld om te
rijden. BEDANKT! Maar, we zijn nog niet
helemaal rond. De intekenlijsten hangen in de
groepen.
Uiteraard kunnen de ouders, die zich opgeven ook
de voorstelling mee kijken.

NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
Mina de Vrieze uit groep 7, zal op woensdag 17
februari onze school vertegenwoordigen met de
Nationale voorleeswedstrijd….de
KWARTFINALE….
Hierbij strijden de schoolkampioenen voor een
plek in de provinciale finale.
De finale wordt gehouden in de
J.A Houtkoperschool
Schoolstraat 1 te Ochten
Aanvang 15.00 uur. Eindtijd is 16.30 uur.
Publiek is altijd welkom.
Wij wensen Mina veel succes.

een concert… Onze leerlingen voeren dit concert
samen met de musici van Het Gelders Orkest uit.
Samen met de presentator Eric Robillard zullen ze
zingen, dansen, actief luisteren, bodypercussie
spelen en een Regenkoor maken. De muzikale
basis is de Eerste Symfonie van Gustav Mahler,
aangevuld met muziek van Toek Numan.
Door de kinderen zelf een actief onderdeel van het
concert te maken, wordt er een brug geslagen
tussen de beleveniswereld van de kinderen en die
van de klassieke muziek.
De voorbereidende lessen zijn al in volle gang en
de kinderen en de leerkrachten zijn erg
enthousiast over dit muziekproject.
BEZOEK AAN DE OPENBARE BIEB
Vorige week waren de groepen 1 en 2 en 3 en 4
weer welkom in de bibliotheek.
Juf Adrie las voor (ze liep ook rond met een doos
cornflakes…..beetje raar….).
Behalve dat we naar een leuk prentenboek hebben
geluisterd, hebben we ook leuke
opdrachten gedaan.
De bibliotheek is elke dag open en voor de borg
van €3,50 mag je veel leuke boeken halen om
thuis lekker lang te lezen! DOEN!

OUDERGESPREKKEN
De oudergesprekken vinden plaats op 14-15-16 en
17 februari. Zowel ’s middags als ’s avonds.
Broertjes en zusjes worden na elkaar gepland.
De strookjes met de uitnodiging worden maandag
mee gegeven aan uw kind.
KOEKACTIE
Ook dit jaar organiseert de OR weer een
koekactie. Zij doen deze actie om weer leuke
dingen voor de kinderen te kunnen organiseren.
Ieder oudste kind van het gezin heeft een tasje
meegekregen waarin 5 pakken koekjes zitten. Het
is de bedoeling om de pakjes te verkopen aan
familie, buren, kennissen enz. Het is géén huis aan
huis actie. In de tasjes zit een briefje waar u als
ouders alles nog eens op na kunt lezen.

CONCERT VOOR RAFIQ
Op vrijdag 11 maart gaan we met de groepen 6,7
en 8 naar Concert voor Rafiq. Dat is niet zomaar

CREA MIDDAGEN
Als alles mee zit, willen we volgende week
vrijdag, 12 februari, weer starten met de crea.
Sommige ouders heb ik al gesproken, anderen heb
ik net gemist.
Hopelijk is iedereen weer van de partij!
Deze keer willen we diverse activiteiten doen die
iets met voorjaar en Pasen te maken hebben.
De tijd is vrijdagmiddag 13.00-14.15 uur.
De andere dagen vallen dan na de
voorjaarsvakantie (4, 11 en 18 maart).
Mocht u zich als ouder nog willen aanmelden om
te helpen: HEEL GRAAG!!!
Graag maandag even melden bij Jeanette.
Ook ideeën zijn van harte welkom!

Agenda
10-02

podium groep 3

12-02

rapporten mee

17-02

Nationale voorleeswedstrijd

18-02

Toneelstuk ECHT VET

18-02
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19-02 studiedag leerlingen vrij
aansluitend voorjaarsvakantie t/m
26 februari

FEBRUARI
06-02 Harman Raschid Murat
06-02 Danique van de Wardt
08-02 Estrella Bongenaar
09-02 Crystal Ongersma
11-02 Selina Zwart
19-02 Lars van den Berg

