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BADMINTONTOERNOOI
Groep 7 en 8 hebben op woensdagochtend:

16 november
het jaarlijkse badmintontoernooi.
Er is één ouder bereid om mee te fietsen naar
sporthal “de Eng” te Dodewaard. Wij zoeken er
nog minstens één.
Wij vertrekken om 9.45 uur van school. Om 12.00
uur is het toernooi afgelopen. We rijden dan weer
terug naar school…..hopelijk met de beker.
Rond 12.30 uur zijn wij terug bij school.

Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet
Opheusden,
Nummer 6 schooljaar 2016-2017
 Voor kinderen die moeten werken en niet
naar school kunnen.
 Kinderen die niet thuis wonen, omdat hun
ouders niet voor hen kunnen zorgen.
 kinderen die hele hele nare dingen hebben
meegemaakt.
Kinderpostzegels is: voor kinderen, door
kinderen!
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT

10 MINUTEN GESPREKKEN
Inmiddels heeft u als ouder de uitnodiging
gekregen voor de 10 minutengesprekken, de
“voortgangsgesprekken”.
Wij streven naar de 10 minuten. Is er meer tijd
nodig dan zal er een vervolgafspraak gemaakt
worden. Voor u een verzoek om op de
aangegeven tijd aanwezig te zijn. Dank u wel.
PODIUM GROEP 5 EN 6
Op woensdag 23 november verzorgt groep 5 en 6
het podiumoptreden.
Ouders, familieleden en genodigden uit de
groepen 5 en 6 zijn welkom vanaf 11.30 uur. Om
voorstelling

11.45 uur zal de beginnen.

KINDERPOSTZEGELS 2016
Op woensdag 27 september jl. zijn de leerlingen
op pad gegaan met de kinderpostzegels.
Wat waren zij enthousiast. Melika Rahmani uit
groep 7 is de topverkoopster. Gefeliciteerd. Groep
7 en 8 heel hartelijk bedankt voor jullie geweldige
inzet. Jullie zijn kanjers.
Rond 10 t/m 17 november worden de bestelde
artikelen thuis bezorgd. Niet meer door de
leerlingen maar door de postbode. Groep 7 en 8
heeft heel goed mee geholpen aan het goede doel:

Vrijdagochtend 11 november hebben we genoten
van een heerlijk gezond ontbijtje uit de schijf van
vijf. Ook deze keer waren er weer groepsouders
om ons te helpen. Bedankt.

LOOTJES TREKKEN
De leerlingen van de bovenbouw, groepen 5 t/m 8
mogen met de sint mee helpen. Sinterklaas heeft
het immers zo druk met al die lieve kinderen! Op
dinsdag 15 november gaan deze leerlingen lootjes
trekken. Op het lootje dat uw kind mee naar huis
neemt zijn de “spelregels” duidelijk omschreven,
maar eerst worden ze natuurlijk in de klassen
besproken door juf Elena en juf Willy. We vragen
u dan om samen met uw kind(eren) voor een
cadeautje te zorgen, de waarde waarvan zo dicht
mogelijk bij een bedrag van 5 euro komt. We
willen de teleurstellingen bij de kinderen die “te
weinig” krijgen voorkomen. Het is niet leuk, als

een kind merkt dat anderen duurdere cadeautjes
hebben gekregen. De surprise en het gedicht horen
er natuurlijk ook bij. Dus wensen we u en de
kinderen heel veel voorpret. Sint en pieten komen
op 5 december op visite.

BOEKEN VOOR DE SCHOOLBIEB

KERSTMUSICAL
Op donderdag 22 december a.s. vieren we met de
kinderen de kerstlunch op school. Nadere info
volgt in het volgend penseelstreekje.
KERSTVIERING
De musical “de Sneeuwkoningin” is de
kerstmusical die dit jaar door de kinderen wordt
opgevoerd. U kunt als ouder de kerstmusical
bewonderen op donderdag 22 december a.s. in de
hal van onze school. Er is om 10.30 uur een
ochtendvoorstelling en om 18.30 uur een
avondvoorstelling.

Binnenkort krijgt u hierover verdere informatie
PLUSKLAS HPC
Vier leerlingen uit groep 8 gaan in de plusklas
van het Hendrik Piercon College (HPC)
projectmatig bezig met diverse onderwerpen. De
leerlingen zullen moeten nadenken over en
samenwerken aan innovatieve en creatieve
oplossingen. Informatie zal verwerkt en
geanalyseerd moeten worden, waarna een
conclusie kan volgen. Daarbij leren ze planmatig
te werk te gaan in de cyclus van uitvoeren en
bedenken. Zo leren ze hoe ze iets aan kunnen
pakken en krijgt ook het “leren leren” aandacht.
Zij zullen deze lessen 15x op de vrijdagochtend
volgen, waarvan twee ochtenden bestemd zijn
voor een excursie. Het start in dec t/m april 2017.

De familie van Tess Kloots uit groep 4 heeft deze
mooie boeken bij elkaar gespaard en geschonken
voor onze schoolbieb! Wij zijn er heel blij mee,
bedankt!!

VOORLEESWEDSTRIJD
En de winnaar is………NESAN ALI uit groep 8.
Wat was het spannend! Nesan gaat onze school
vertegenwoordigen op de regionale wedstrijd, te
Ochten. Hier gaat zij strijden met leerlingen van
andere scholen voor de titel “regionale
voorleeskampioen”. Nesan heeft nog een paar
weken om met voorlezen te oefenen. ZET HEM
OP!

Agenda NOVEMBER
14-11 “versieravond” groep 1/2/3/4
15-11

lootjes trekken sinterklaas
Gr 5/6/7/8

15-11

10 minuten gesprekken

16-11

badmintontoernooi gr7/8

17-11

crea 13.00 uur nr 2

17 -11

Nesan, de schoolkampioene

NOVEMBER
14-11 Junayd van Leijen.
26-11 Nansi Ali

10 minuten gesprekken

23-11

podium groep 5/6

24-11

crea 13.00 uur nr 3

28-11

Penseelstreekje nr 7

