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BEDANKT NAMENS JUF ELENA
Zoals u inmiddels weet, vertrek ik zeer
binnenkort van Het Palet. Ik heb veel zin in
mijn nieuwe baan, nieuwe uitdagingen, nieuwe
ontmoetingen. Tegelijkertijd sluit ik een lange
periode, vanaf het jaar 2000, waarin ik bij
stichting Spoenk heb gewerkt; de laatste drie
en half jaar in Opheusden.
Via deze weg wil ik alle kinderen, ouders en
collega’s bedanken voor dat jullie deel uit mijn
leven hebben gemaakt. Fijn dat jullie er waren!
Tot ziens en lieve groet,
Juf Elena
JUF ELENA GROEP 5/6
Juf Elena heeft een nieuwe baan in haar eigen
woonplaats geaccepteerd.
Wij begrijpen haar keuze om in haar eigen
woonplaats te gaan werken, maar betreuren het
dat juf Elena afscheid gaat nemen van onze
school.
Vanwege afspraken tussen de twee besturen
vertrekt juf Elena al per 1 februari a.s.
Juf Elena neemt op dinsdag 31 januari a.s.
afscheid van de kinderen.
Wij wensen juf Elena heel veel succes met haar
nieuwe baan.
Op dinsdagavond 31 januari staan de sollicitatie
gesprekken gepland voor de vervanging van juf
Elena.
Woensdag 1 t/m vrijdag 3 februari zal er een
tijdelijke invalleerkracht voor groep 5/6 staan.
CREA
Zoals u in het vorige Penseelstreekje kon lezen,
was het de bedoeling om op donderdag 2 februari
weer te starten met de workshops.
Door het vertrek van Juf Elena én de fittest van
donderdagmorgen, stellen we dit een week uit tot
9 februari. De andere dagen zijn dan 16 en 23
februari.
Mocht u verhindert zijn, dan horen we dit graag.
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WAT ZIT ER IN DIE KAST
Wat was dat? Op woensdag was de vitrinekast
verstopt onder een groene doek. Wat was dat
nou? De kleuters en groep 3 en 4 namen een kijkje
en….ze vonden een WALVIS!!!
Nou, gelukkig geen echte (de kast was NET iets
te klein), maar een heel leuk voorleesboek: De
Kleine Walvis. Het boek van de Nationale
Voorleesdagen. We hebben het samen gelezen en
de kinderen van groep 5 en 6 lezen gaan ook
voorlezen aan de kleuters.
De kinderen mogen nu spullen meenemen om
onze kast te vullen met dingen die met de zee en
walvissen te maken hebben.

EINDGESPREKKEN GROEP 8
Op dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari
staan de eindgesprekken met leerlingen en ouders
van groep 8 gepland. De uitnodigingen zijn
inmiddels met de leerlingen mee gegeven.
BFIT-TEST
Zoals u wellicht weet door eerdere berichtgeving
neemt obs Het Palet deel aan het programma BFit. Dit programma heeft als doel kinderen er
bewust van te maken dat fit zijn niet alleen goed
is, maar dat het vooral ook leuk is om ermee bezig
te zijn. Het programma bestaat uit diverse
onderdelen zoals een lespakket over gezonde
voeding en bewegen, beweegoefeningen tijdens
de les en elk half jaar een B-Fittest. Tijdens de test
is onder andere het evenwicht, de sprongkracht,
de snelheid en het uithoudingsvermogen van uw
kind gemeten. De eigen leerkracht staat bij het
onderdeel wegen en meten. Ouders assisteren bij
de verschillende onderdelen.
BODY MASS INDEX (BMI)
Daarnaast wordt met de BFit-test ook de lengte en
het gewicht van uw kind gemeten. Hieruit wordt
de Body Mass Index (BMI) berekend. De BMI is
een index die de verhouding tussen lengte en
gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI is
gelijk aan het gewicht van de persoon (in
kilogram) gedeeld door het kwadraat van de
lengte (in meter). Deze formule wordt wereldwijd
gebruikt door gezondheidsprofessionals (trainers,
doctoren, diëtisten) om iemands lichaamsgewicht
te beoordelen
B-FIT DIPLOMA
Na elke BFit-test krijgen de deelnemende
kinderen een B-Fit diploma. Op dat diploma staat
hoe uw kind op de geteste onderdelen heeft
gescoord. Deze test is bedoeld om de leerlingen
zelf te laten ervaren wat zij kunnen en wat fit zijn
betekent. Zo kunnen zij, als een score tegenvalt,
bij de volgende BFit-test kijken of er verbetering
is opgetreden. Op de achterzijde van het diploma
staan de normeringen per leeftijdscategorie en
jongen/ meisje genoteerd. U kunt aflezen of de
score van uw kind valt onder ‘zeer goed’, ‘goed’
of ‘kan beter’.
De 2e BFit-test van dit schooljaar wordt op
donderdag 2 februari uitgevoerd. Dit keer in de
Biezenwei.
http://www.geldersesportfederatie.nl/bfit

RAPPORTEN
Op 10 februari krijgt uw kind het rapport mee.
(Groep 1 en 2 nog niet)
De 10 minuten gesprekken staan gepland op
dinsdag 14 februari en donderdag 16 februari.
Groep 8 wordt niet ingepland voor deze
gesprekken.
Wilt u even kijken of het rapport al is ingeleverd?
SCHOOLPROJECT
Net als elk jaar gaan we ook nu in maart weer met
de hele school aan 1 project werken. Dit jaar,
passend bij ons internationaliseringsproject, gaan
we aan de slag met techniek.
Het project start op 13 maart en de afsluiting is op
donderdag 30 maart. Hierover krijgt u tzt bericht.

HOOFDLUIS

Zeker-weten-methode.
Dit is een andere aanpak van het bestrijden van
hoofdluis.
- Was eerst het haar met gewone shampoo en
spoel het uit.
- Doe crèmespoeling( conditioner) in het haar
en spoel deze niet uit.
- Kam eventuele knopen/klitten uit het haar
met een gewone kam.
- Laat “ patiënt” het hoofd voorover houden
boven een wasbak.
- Kam het haar van achter naar voren met een
luizen-of netenkam tegen de hoofdhuid
aan
- Begin bij het ene oor en schuif steeds een
beetje op tot u bij het andere oor bent
- Houd een papierenzakdoek of keukenrol bij
de hand. Hier veegt u regelmatig de kam
aan af om te kijken of er luizen op het
papier zichtbaar zijn.
- Spoel nu de crèmespoeling uit
- Laat de ‘ patiënt “ rechtop zitten en kam het
haar achterover.
- Kam dan nog eens met de luizen- of
netenkam, maar nu naar voren.
- Kam weer van oor naar oor. Ook hier weer
de kam regelmatig afvegen aan het papier.
Zolang er op school of bij vriendjes/
vriendinnetjes luizen voorkomen, is het nodig
te blijven controleren op hoofdluis met de
zeker-weten-methode. Het beste is om ‘s
avonds de controle te doen.

Vakantierooster schooljaar
2017-2018
Herfstvakantie

16-10-2017 t/m 22-102017

Kerstvakantie

zaterdag 23-12-2017 t/m
zondag 07-01-2018

Voorjaarsvakantie

26-02-2018 t/m04-032018

Pasen

vrijdag 30-03-2018 t/m
maandag 02-04-2018

Meivakantie

vrijdag 27-04-2018 t/m
zondag 13-05-2018

Hemelvaart

donderdag 10-05-2018
en vrijdag 11-05-2018

Pinksteren

zaterdag 19-05-2018 t/m
maandag 21-05-2018

Zomervakantie

zaterdag 16-07-2018 t/m
26-08-2018

JANUARI
30 Mitch Robbertsen
FEBRUARI
01-02 Fenna Drost
06-02 Harman Raschid Murat
06-02 Danique van de Wardt
09-02 Crystal Ongersma (2011)

31-01

afscheid juf Elena

De volgende studiedagen voor de leerkrachten
zijn al gepland op

31-01 sollicitatiegesprekken groep 5/6

dinsdag 22-05-2018 en woensdag 23-05-2018.

31-01

eindgesprekken gr 8

De leerlingen zijn dan vrij en dat betekent een
extra lang Pinksterweekend.

01-02

eindgesprekken gr 8

02-02

B-fittest

09-02

crea nr 1

10-02

rapporten mee

13-02

Penseelstreekje nr 11

Er volgen nog meerdere studiedagen en zodra
daarover meer bekend is, zullen wij u z.s.m.
informeren.
De vakanties kunt u terug kijken op
www.paletopheusden.nl

