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SNAPPET
U heeft eerdere informatie ontvangen over
het thuisgebruik van SNAPPET. Het
tabletsysteem wat wij in de groepen 4 t/m 8
gebruiken. Na activatie blijkt dat de
leerlingen al het werk thuis kunnen doen,
ook vooruitwerken! Wij, als team, vinden dit
niet prettig. Het thuiswerken is nu uitgezet.
U kunt niet meer inloggen. Stel dat een
leerling langdurig ziek wordt, dan kan het
weer geactiveerd worden. Door het
thuiswerken gaat een leerling dan niet te ver
achter lopen. Het aanzetten van thuiswerken
gebeurt in overleg met ouders en leerkracht.
KINDERPOSTZEGELACTIE
Vanaf woensdag 23 september tot en met
vrijdag 2 oktober 2015 gaan kinderen uit
groep 7 en 8 op pad om kinderpostzegels,
kaarten en kinderpleisters te verkopen. Met
de opbrengst van de actie krijgen kwetsbare
kinderen in Nederland en
ontwikkelingslanden kansen op een betere
toekomst.
Dit jaar ook weer online verkoop!
De kinderen krijgen dit jaar ook weer de
mogelijkheid om online te verkopen op
www.mijnkinderpostzegelactie.nl. Als uw
kind meedoet met de online actie kunt u ze
een handje helpen met een bericht op
Facebook of Twitter. Kijk op
www.kinderpostzegels.nl voor meer
informatie.

UITNODIGING VOOR DEELNAME
AAN HET DINER PENSANT
Op 1 januari 2016 moeten Stichting Fluvium
en Onderwijsgroep Spoenk hun nieuwe
strategische beleidsplannen klaar hebben
voor de komende vier jaar. Bij de
totstandkoming van deze plannen willen de
stichtingen maximaal gebruik maken van de
input van medewerkers, ouders, kinderen,
ketenpartners uit voortgezet onderwijs en
peuterspeelzalen, de gemeenten, jeugdzorg,
experts op specifieke terreinen en andere
belangstellenden.
Er wordt daarvoor op diverse avonden een
den een diner pensant!
Wat doen we dan? Er zal eerst een korte
inleiding plaatsvinden, daarna gaan we aan
de hand van stellingen met elkaar van
gedachten wisselen. Tegelijkertijd zullen we
lekker tafelen.
Aan de tafels zitten collega’s van de
stichtingen, die de resultaten van de
gesprekken zullen vastleggen.
Hebt u tijd, zin…… meld u aan! De
uitnodiging komt mee als bijlage.
Locatie:
Dorpshuis De Oude School, Kerkstraat 10 in
Zoelen
Aanvang 17.30 uur.
Reshare 25 september.
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ONDERWIJSCAFE
Rekenvaardigheden zijn belangrijk, zowel
op school als in het dagelijks leven. Het is
vooral de taak van de school om kinderen
goed te leren rekenen. Maar ook ouders
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan
het leren rekenen van hun kind. Uit
onderzoek is bekend dat een goede
samenwerking tussen school en ouders
positieve invloed heeft op het leren rekenen
van kinderen.
Tijdens deze avond krijgt u als ouder
informatie over:
- De belangrijke mijlpalen in het
rekenonderwijs op de basisschool.
- Hoe ouders de rekenontwikkeling van
hun kind kunnen stimuleren.
- Hoe ouders kinderen kunnen helpen
met rekenen wanneer de school
huiswerk geeft.
De uitnodiging zit als bijlage bij dit
penseelstreekje
ONVERWACHTS BEZOEK.
Afgelopen dinsdag werden we verrast
met een onverwachts bezoekje van Juf
Yvonne. Zij kwam eigenlijk voorlezen
bij Dribbel maar vond het zo leuk om
weer een keer in de basisschool te zijn
dat zij vroeg of dat het leuk was om ook
even te komen voorlezen in de
kleutergroep. Dit was natuurlijk
ontzettend leuk . De kleuters hebben
hiervan genoten.

VOORSTELLEN JUF LAURA
Beste ouders en kinderen,
Bij de start van het nieuwe schooljaar, ben
ik, Laura Tijssen op OBS Isandra te
IJzendoorn en OBS het Palet te Opheusden
gestart als intern begeleider (IB-er). Drie
jaar geleden ben ik gestart met de opleiding
Master SEN (special educational needs),
oftewel: de speciale onderwijszorg van
leerlingen. Een jaar geleden heb ik deze
opleiding afgerond. Ik heb het altijd al
interessant gevonden wat te doen met de
leerlingen die boven- en ondergemiddeld
scoren. Iedere keer was het weer een
uitdaging om die ene leerling, juist dat te
geven wat nodig was om tot leren te komen.
Deze uitdaging ben ik altijd als leerkracht
aangegaan en nu mag ik deze uitdaging
aangaan met andere leerkrachten. Ik heb er
heel veel zin in!
Jullie zullen mij op maandag in school zien.
In principe zullen leerlingen en ouders met
name met de groepsleerkracht te maken
hebben, maar mocht er iets zijn, dan staat
ook mijn deur open.

RODE KOELTASJE.
Sinds dat wij op school een continurooster
draaien hebben de kinderen een rood
koeltasje gekregen om hun lunchspulletjes
in mee naar school te nemen. Helaas moeten
wij steeds vaker constateren dat niet iedere
leerling dit tasje mee naar school neemt. Dir
is wel de bedoeling.
We vragen u nu of uw er voor wilt zorgen
dat uw kind de lunchspulletjes en eventueel
wat te eten en te drinken voor de kleine
pauze mee neemt in het rode koeltasje.

KINDERUNIVERSITEIT
De kinderen van de Plusklas uit groep 6, 7
en 8 gaan op woensdagmiddag 7 oktober a.s.
naar de Universiteit van Wageningen. Ze
volgen 2 colleges in grote collegezalen van
Wageningen University en maken zo kennis
met de wetenschap. Op dezelfde dag is de
start van de Kinderboekenweek met het
thema “Raar, maar waar” dat draait om
natuur, wetenschap en techniek. De
Kinderuniversiteit speelt daarop in met het
thema “Bodem”. Twee vooraanstaande
wetenschappers geven de colleges. Heeft u
nog vragen, loop gerust even de klas binnen.
Juf Els is op dinsdag en op donderdag in de
Plusklas.
NIEUW MAILADRES
De MR(medezeggenschapsraad) en de OR
(ouderraad)hebben een nieuw mailadres.
MR@paletopheusden.nl
OR@paletopheusden.nl

15-09 Luke Roelofse
22-09 Mia Ordelman

Agenda
14-09 Les 2 mediatoren 14.30 u
21-09

Les 3 mediatoren 14.30u

17-09

GGD aanwezig

23-09

Korfbaltoernooi

23-09

Kinderpostzegels

25-09

Penseelstreekje nr 3

25-09

Reshare

