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BEDANKJE
Het team en de leerlingen willen de OR-leden en
hulpouders bedanken voor hun inzet bij de OpaOma dag en de Paasviering. Zonder deze mensen
waren deze twee bijzondere activiteiten niet zo’n
groot succes geworden. Zo zie je maar weer dat
wij als school geen activiteiten kunnen
organiseren zonder hulp van ouders. Nogmaals
hartelijk dank.
THEORETISCH VERKEERS EXAMEN
Op donderdag 7 april, zal bij groep 8 het
theoretisch verkeersexamen afgenomen worden.
Een goede site om te oefenen is:
www.examen.vvn.nl
Op donderdag 26 mei is het praktisch
verkeersexamen. Wij zijn op zoek naar 8 ouders
die van 9.00 uur tot 10.00 uur op een aangewezen
plek in het dorp willen zitten om te beoordelen of
de leerlingen van groep 8 zich aan de
verkeersregels houden. Opgeven bij
willyvanbrakel@paletopheusden.nl

RIJKSMUSEUM
Op dinsdag 24 mei gaan de leerlingen van groep
5/6 en 7/8 op excursie naar het Rijksmuseum te
Amsterdam. Wij gaan krijgen in het
Rijksmuseum een rondleiding. Ook gaan wij in
het rijksmuseum een workshop over de Gouden
Eeuw volgen.
De Rijksmuseum bus komt ons rond 13.00
ophalen. Tegen 17.00 zijn wij waarschijnlijk weer
terug. U zult begrijpen dat wij geen juiste tijd
kunnen zeggen.
De leerlingen van groep 5/6 en 7/8 zijn op 24 mei
’s morgens VRIJ. Zij hebben immers ’s middags
extra “schooluren”. Op deze wijze compenseren
wij dit. Is er thuis geen oppas dan mogen deze
leerlingen eventueel op school komen werken. De
leerkrachten zijn aanwezig.

KLASSELUNCH GROEP 7/ 8

Ik eet het beter

GYMSTAGIAIRES
Momenteel hebben wij 4 gymstagiaires van het
HPC (sport). Op donderdagochtend verzorgen zij
de gymlessen van de groep3/4 en 7/8.
HVO/GVO
Het dienstencentrum voor HVO/GVO heeft een
tijdschrift uitgebracht, waarin artikelen staan over
verschillende HVO/GVO lessen, gegeven door
verschillende vakdocenten HVO/GVO op scholen
door heel Nederland. Op pagina 8 en 9 van de
digitale versie staat een artikel over een les die
door HVO juf Sandra op een andere school is
gegeven. Mocht u geïnteresseerd zijn in (een van)
deze artikelen, dan kunt u deze vinden via
onderstaande link.
http://www.gvoenhvo.nl/downloads/GVO-HVOKompas-voor-het-leven.pdf

Verstandig eten, ook dat leren kinderen op school.
Gezonde voeding, daar kun je heel veel over
leren. In samenwerking met het Voedingscentrum,
is er een uitgebreid lesprogramma ontwikkeld
voor basisscholen. Dat maakt het leuk en lekker
om gezonder te eten .Dat is iets wat we graag
stimuleren. Op vrijdag 8 april gaat groep 7/8 een
gezonde lunch gebruiken. Op deze dag is alles
aanwezig voor een gezonde lunch. De lunch hoeft
niet van thuis mee gebracht te worden.

VOETBAL MEISJES EN JONGENS groep 7/8
Na een maand lang trainen op de woensdag , is
het zover…………………!
Op woensdag 6 april is het meisjesvoetbal. Wij
vertrekken om 12.45 uur vanaf school. De meisjes
die meegaan kunnen op school de lunch
gebruiken. Wel de voetbalspullen mee naar school
nemen. De tenues zijn op school aanwezig. Rond
16.30 uur is het afgelopen. Wij hopen dat het een
sportief toernooi wordt.
De jongens voetballen op woensdag 13 april. Zij
vertrekken om 12.45 uur. Ook zij gebruiken de
lunch op school. Tegen 16.30 uur is het afgelopen.
Wij hopen dat er veel ouders komen
aanmoedigen. Niels uit groep 6 voetbalt ook mee.
Fijn Niels. Mina uit groep 7 komt het team
versterken.
Toeters, bellen, spandoeken zijn uiteraard
toegestaan. Wij vinden het leuk als ouders komen
kijken.

Agenda
06-04

meisjesvoetbal

07-04 groep 8 theoretisch
verkeersexamen
08-04

groep 7/8 klasselunch

06-04

meisjes voetbal

07-04

theorie verkeersexamen

08-04

over de tong groep 5/6

08-04

klasselunch

13-04

jongensvoetbal

15-04

fietskeuring

15-04
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SCHOOLKAMP BETALINGEN
Wilt u bij het overmaken van het schoolkampgeld
het volgende vermelden:
Naam, Groep, Schoolkamp. De ouderraad kan dan
makkelijk zien waarvoor het geld is.
Overmaken: Het bedrag overmaken op
rekeningnr: NL 19 RABO 0331 9610 67 t.n.v.
Vereniging Ouderraad Het Palet
Contant:
Het bedrag in een envelop aan de leerkracht
geven.(met naam, groep, welk termijn)

Geen jarigen t/m 15 april

groep 8

