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VERPLICHTE EINDTOETS IN GROEP 8
Met de invoering van de verplichte eindtoets Primair
Onderwijs is het schooladvies leidend geworden. Dit
schooladvies moet de school vóór 1 maart
uitgebracht hebben. Elke leerling in groep 8 van de
basisschool krijgt van zijn school voor 1 maart een
schooladvies. In het schooladvies staat welk type
voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.
De school kijkt daarvoor onder andere naar
leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele
basisschoolperiode. De leerkracht kent de leerlingen
goed en heeft een belangrijke stem in het geven van
een schooladvies.
AANMELDEN VAN LEERLINGEN IN HET
VOORTGEZET ONDERWIJS
In januari gaan de leerlingen van groep 8 meerdere
scholen bezoeken in het VO. Ook gaan zij daar
lessen volgen. De leerlingen krijgen een indruk en
proeven van de sfeer in de school. Daarna gaan zij
een keuze maken. Op dinsdag 3 februari zijn de
gesprekken met juf Willy. Ouders en leerlingen zijn
bij dit gesprek aanwezig.
De inschrijfformulieren worden meegegeven.
Ouders melden hun kind aan bij de VO-school.
Zodra de aanmelding voorzien is van een compleet
dossier(dit wordt gemaakt door de leerkracht en
verstuurd in een beschermde digitale omgeving)),
heeft het schoolbestuur van de VO-school waar het
kind aangemeld is, zorgplicht. Er wordt bekeken of
de leerling het juiste onderwijs en de juiste
ondersteuning kan krijgen op de school van eigen
keuze.
Heeft u vragen dan kunt u uiteraard terecht bij de
leerkracht, juf Willy
Op bijgaand adres is veel informatie te
vinden.http://www.nieuweregelgevingovergangp
o-vo.nl/toelating-vo/#schooladvies-leidend

Onderwijscafé
Voor alle ouders en leerkrachten van
basisschoolleerlingen
Thema: Overgang PO-VO
Datum: Maandag 18 januari 2016.
Locatie: OBS Jan Harmenshof
Koninginnelaan 2/4
4191 EE Geldermalsen
Inhoud: 18.45 Inloop
19.00 Openingswoord
19.15 Presentatie ‘Overgang PO-VO’
20.15 Afsluiting
De avond wordt verzorgd door Coby van Valburg
Overgang PO-VO
Bij de overgang van het PO naar het VO is het van
belang dat een leerling op de juiste plek
terechtkomt. Plaatsing gebeurt op basis van het
schooladvies, waarbij o.a. CITO-resultaten,
taakaanpak, werkhouding een belangrijke rol spelen.
NIEUWJAAR TOOST!
Op maandag 4 januari 2016 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 2016!
Groep 7/8 heeft deze maandagochtend geen gym.
Het team van Het Palet wenst u en alle kinderen
een ‘Hartelijk Kerstfeest’ en een gelukkig en
gezond 2016 !
LUIZENCONTROLE
De eerste woensdag na een vakantie is er altijd
luizencontrole. Op woensdag 6 januari komen er
“kriebel”ouders controleren.
LEGE CARTRIDGES
Inkt-Collect is gespecialiseerd in de inzameling en
verwerking van lege inkt- en toner cartridges.
Zij verzorgen de inzameling voor scholen Heeft u
lege cartridges lever ze bij ons. Wij kunnen met de
verdiensten weer leuke dingen aanschaffen.
De verzameldoos staat bij de ingang van de school.
Ook de lege batterijen kunt u bij ons deponeren.

KERSTMARKT
Donderdag 10 december hebben we de kerstmarkt
gehad. Dit was een groot succes. Er waren
verschillende dingen te koop, zoals spulletjes
gemaakt door de kinderen, verloting, kerstbakjes,
kerstspulletjes, verkoop kinderboeken. Ons
kerstkoor heeft prachtige kerstliedjes gezongen. Ook
de inwendige mens werd niet vergeten. Wij willen
alle mensen bedanken die deze markt tot een succes
hebben gemaakt.

KERSTVIERING
Zoals we al eerder in het Penseelstreekje hebben
aangegeven hebben we op donderdag 17 december
het kerstdiner op school. Door middel van een brief
bent u op de hoogte gesteld van de tijd en daarin is
aan u gevraagd om een menukaartje bij de klas van
uw te kind te pakken en dit eten te maken voor het
diner. Denk er aan dat uw kind gewoon tot 14. 15
uur school heeft en dat het die dag weer om 17.00
uur op school wordt verwacht.

Agenda
17 december

kerstdiner

18 december

vakantie om 12.30 uur

1 januari 2016 Gelukkig Nieuwjaar

DECEMBER
22 Marina van de Kraats
29 Niels van Leerdam
31 Mobina Rahmani
JANUARI 2016
1 Levi van de Sluis
5 Samantha van Geffen
8 Robin van Deelen

4 januari

weer naar school

4 januari

Nieuwjaar toost

4 januari

groep 7/8 geen gym

8 januari

penseelstreekje nr 9

WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN
GEZOND EN GELUKKIG
2016

4 Januari 2016 weer naar school.

