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verwacht. Zij komen aan met een “speciaal”
vervoersmiddel. Wij hopen dat er veel publiek
staat om hen te verwelkomen. Genodigden hebben
een uitnodiging met entreebewijs gekregen. Het
Galafeest is afgelopen om 23.00 uur.

Groep 1/2: juf Lenny (maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag)

MUSICAL GROEP 8

Groep 3/4: juf Frencis (maandag, donderdag en
vrijdag) en juf Jeanette (dinsdag en woensdag)
Groep 5/6: juf Elena (maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag)
Groep 7/8: juf Willy (dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag) en juf Jeanette (maandag)
Hulp- en plusklas: juf Els (dinsdag, woensdag en
donderdag om de week) en juf Jeanette
(donderdag om de week).
WELKOM OP OBS HET PALET
Na de vakantie zal Gwenn Putman starten in
groep 5/6. Gwenn is al wezen kijken in groep 3/4.
Wij wensen Gwenn veel plezier bij ons op school.
Het leerlingen aantal bij ons is stabiel. Groep 8
gaat onze school verlaten en gelukkig hebben wij
weer voldoende aanmeldingen om stabiel te
blijven.
Zeer verheugd zijn wij om u alvast te mogen
melden dat de leerlingen in groep 7 en 8 gaan
werken met nieuwe tablets 10 inch, van
SNAPPET. Deze zijn groter en hebben een
toetsenbord. De leerlingen krijgen een eigen
school e-mailadres. Hiermee hebben zij op de
tablets weer meer mogelijkheden. Denk hierbij
aan words, excel, powerpoint.
Zo ziet u, obs Het Palet blijft innoveren.

EINDFEEST GROEP 8
Op vrijdagavond 1 juli hebben de groep 8 een
“GALA” eindfeest. Het feest begint om 19.30 uur
en eindigt om 23.00 uur. De leerlingen van groep
8 worden om 19.30 uur op ons schoolplein

I KETSJER
De musical ‘iKetsjer’ speelt zich af op twee
plekken; 1. Het klaslokaal 2. De repetitieruimte
Meester Robbert, student aan de ALPO, in de
volksmond Super-PABO, zorgt ervoor dat in de
klas alles goed verloopt. Hij heeft alles onder
controle, behalve …..het digitale
schoolbord…..oh oooohhhh!
Wij zijn al druk aan het oefenen.
De musical wordt gespeeld op woensdagavond 6
juli. De afscheidsmusical is voor genodigden.
De deur van het theater gaat open om 19.00 uur
De musical zal stipt starten om 19.30 uur.
Na de musical zal er een korte pauze zijn. Daarna
zal de officiële afsluiting zijn van groep 8. Na
deze afsluiting is de basisschooltijd van groep 8
voorbij.
UIT DE SCHOOL “KLAPPEN”…groep 8……
Op dezelfde woensdagochtend (6 juli) worden zij
om 12.00 uur uit de klas en school “gezet”.
Wij hopen dat de ouders van de leerlingen uit
groep 8 hierbij (buiten op het plein) aanwezig
zijn. Op welke manier wij ze de school uitzetten
maken we nog niet bekend…….
Wij wensen de vertrekkende leerlingen veel
succes en plezier in het VO.
SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 15 september is de schoolfotograaf
aanwezig.

OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage hebben we hard nodig om de
leuke dingen op school te blijven doen!! Sint,
Kerst, Pasen, toernooien, en nog vele activiteiten.
De automatische incasso zal in de 1e week van
mei geïncasseerd worden
Voor de mensen met incasso in 2 termijnen, is dit
het eerste deel.
Het tweede deel zal in de 1e week van juni
geïncasseerd worden.
AANMELDING BSO BUNDERFUN
Een aantal maanden geleden hebben de
medewerkers van de buitenschoolse/naschoolse
opvang ‘Bunderfun’ een kennismakingsles
verzorgd voor alle leerlingen van onze school.
Er is een lokaal in onze school ingericht voor deze
buitenschoolse/naschoolse opvang (BSO) vanaf
14.15 uur.
Tot op heden zijn er nog geen aanmeldingen
binnengekomen.
Zijn er ouders die interesse hebben in de
naschoolse opvang, dichtbij huis in het Palet,
meldt u dan aan voor 8 juli a.s. via
info@bunderbos.nl of bel 0488-482673.
Na de zomervakantie verloopt de vergunning en is
aanmelding voor de BSO in Opheusden niet meer
mogelijk.
Voor meer informatie over vergoeding e.d. kijk
dan op www.bunderbos.nl .
FITTEST
Op 1 september staat er een fittest gepland voor
de groepen 3 t/m 8. Allerlei oefeningen moeten
worden uitgevoerd. De conditie zal worden
gemeten. Hierbij hebben wij hulp nodig van
ouders. Vindt u het leuk om hieraan mee te
helpen, meldt u aan bij de leerkracht van uw kind.
DOPPERS DRINKFLESSEN
Als gezonde school zijnde, willen wij graag het
drinken van water stimuleren en tegelijkertijd de
afvalberg verkleinen!
Daarom krijgt elke leerling aan het begin van het
nieuwe schooljaar een prachtige Dopper drinkfles!
Deze flessen worden in kratjes bewaard in de
eigen klas, en blijven dus op school. Dagelijks
worden de flessen omgespoeld en hervuld. Door
deze flessen te gaan gebruiken wordt het ook
makkelijker om tussendoor een slok water te
nemen en niet steeds te hoeven wachten op een
pauze.

Het is dan dus niet langer noodzakelijk om pakjes
drinken of bekers drinken mee te geven voor de
pauze en/of lunch!

KNAK!!
Tijdens het kamp van groep 3-4 viel Thomas
Liethof uit groep 4 op een ongelukkige manier
met zijn billen bovenop zijn eigen pols!
Hij had een “knak” in zijn bot 
Twee weken lang heeft hij gips gehad en nu is hij
daarvan alweer bevrijd! We hopen dat Thomas
verder goed herstelt! Beterschap!

SCHOOLREIS GROEP 1-2
Eindelijk was het dan zover: de dag van het
schooreisje was aangebroken. Vol enthousiasme
kwamen de kinderen op school. Het weer leek die
dag niet om over naar huis te schrijven, maar dat
de deerde kinderen niet.
Om 09.00 uur uitgezwaaid door ouders, kinderen
en juffen van school gingen ze op pad.
Aangekomen op de plaats van bestemming brak
het zonnetje door. Jippie, spelen in het bos.
De hele tijd in het bos heeft de zon geschenen
(dank aan de weergoden). Rond 13.15 uur zijn ze
weer in de auto’s gestapt op weg naar het eten:
frietjes met wat lekkers bij Hans aan de dijk in
Ochten. Na het eten nog wat gespeeld op de
speelweide en toen op weg naar school. Bij school
aangekomen stonden de ouders al te wachten.
Jammer genoeg was er een einde gekomen aan
een fantastische, leuke dag.
Angela, Linda, Marieke, Tante Angela,
Marjanne, Anja. Monique, Gisèla en Fiona,
dank jullie wel namens de kinderen voor de hulp
en gezelligheid bij dit schoolreisje

BOOGSCHIETEN
Vanwege de regen kon het boogschieten tijdens
schoolkamp van groep 7/8 niet doorgaan.
Donderdag 30 juni, heeft dit alsnog plaats
gevonden. De leerlingen waren erg enthousiast.

SCHOONMAKEN
Jammer genoeg heeft juf Lenny moeten constateren
dat er weinig reacties zijn gekomen op de brief over
het jaarlijks schoonmaken in groep 1-2. Ben een
beetje teleurgesteld hierover.
Dit betekent dat u op dinsdag wat spullen mee naar
huis krijgt om deze thuis schoon te maken. De
spullen moeten voor vrijdag weer terug zijn op
school.

ACTIVITEITEN KALENDER
De activiteiten kalender van het schooljaar
2016-2017 gaat in de eerste week, in geprinte versie,
met de leerlingen mee naar huis.
Wel staat de activiteiten kalender op de website.
Heeft u al bepaalde data nodig dan is dit op
www.paletopheusden/activiteiten kalender te
vinden.

Agenda
01-07 rapporten mee
01-07 Gala feest groep 8
04-07 generale musical

JULI
14-07
22-07
29-07
29-07

06-07 uitzwaaien groep 8 om 12.00 uur

Finn v/d Wardt
Mayada Ali
Dawn van Meerten
Malai Roodbeen

06-07

facultatieve gesprekken

06-07 musical
07-07 overspringfeest.

AUGUSTUS
08-07 vakantie om

15-08
18-08
19-08
24-08
31-08

Adriaan van der Zee
Francisca Swinkels
Beaudey Verwoert
Mina De Vriese
Grad Swinkels

12.00 uur

22-08 weer naar school
29-08 Penseelstreekje nr 1
Wij wensen alle leerlingen en ouders een hele
fijne vakantie.
Vriendelijke, zonnige groeten,

Team o.b.s Het Palet

