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VOORLEESDAGEN
Voorlezen is altijd een klein feestje, maar het
heeft ook nog eens een positief effect op
woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Op woensdag 27 januari starten de Nationale
Voorleesdagen waarin voorlezen aan kinderen van
0-6 jaar centraal staat. Het thema van de
Voorleesdagen wordt bepaald door het
prentenboek van het jaar. Dit jaar is dat “We
hebben er een geitje bij” van Marjet Huiberts.

SCHOOLZONE PROJECT OBS HET PALET
De gemeente Neder-Betuwe heeft de veiligheid
van schoolkinderen hoog in het vaandel staan. Om
de veiligheid voor kinderen in de schoolomgeving
te verbeteren worden er jaarlijks enkele
schoolzones in de gemeente ingericht als
zogenaamde schoolzones. Een schoolzone is een
gebied welke herkenbaar ingericht is en waar de
weggebruiker weet welk gedrag van hem/haar
verwacht wordt. Dat betekent een aangepaste
snelheid en extra aandacht voor fietsende en
(plotseling) overstekende kinderen. Speciale
aandacht verdienen daarbij een veilige
oversteekvoorziening en parkeerplaatsen waar de
kinderen veilig kunnen in/uitstappen. Naast een
herkenbare en veilige inrichting van de
schoolomgeving wordt van de school haar
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medewerking verwacht in de vorm van
communicatie en educatie voor veilig gebruik van
de schoolomgeving. Te denken valt aan praktische
lespakketten en/of gedragsacties om het
halen/brengen van kinderen veilig te laten
geschieden.
Nu zijn wij bezig met de gemeente om onze
schoolzone aan te passen. Zo heeft er in oktober al
een startoverleg plaats gevonden met de
leerlingenraad en de gemeente. Samen stellen zij
een plan van aanpak op voor een veilige inrichting
en veilig gebruik van de nieuwe schoolzone. De
planning is om in het voorjaar 2016 de nieuwe
schoolzone in gebruik te kunnen nemen.
Hierbij wordt hulp gevraagd van onze leerlingen,
maar ook van u als ouder.
Wat kunt u als ouder doen?
Ga naar de website
www.trafficdesign.nl/paletopheusden. Daar is een
link opgenomen waar u een slogan kunt bedenken
voor de schoolzone borden.

U kunt meedoen in week 4 en 5 (25 januari t/m 3
februari 2016).
De kinderen van de school (groep 3 t/m 8) gaan
hier ook mee aan de slag en maken een tekening
met de door hun bedachte slogan.
Zij mogen een tekening ontwerpen.
Na week 5 ronden we dit project rondom de
slogans af en gaan we samen met de
leerlingenraad en de gemeente de winnaars
bekend maken.
U hoort dan ook wat de uiteindelijke slogan is
geworden.

ECHT VET…..BFIT
Wij zij als BFIT school uitgenodigd om op
donderdag 18 februari het toneelstuk “Echt Vet”
bij te wonen.
Wij zijn ingepland van 9.00 uur tot 10.00 uur.
De voorstelling zal gegeven worden in de sporthal
Linie te Ochten, Liniestraat 2a, 4051BP Ochten
(Naast de Houtkoperschool)
Alle groepen zijn uitgenodigd…..1 t/m 8. Dit zijn
ongeveer 90 leerlingen. Een hele organisatie!
Heel fijn dat er al veel ouders zijn die zich hebben
opgegeven om te rijden. In de groepen hangen
lijsten waarop u uw naam kunt schrijven.
Uiteraard kunnen de ouders, die zich opgeven ook
de voorstelling mee kijken.
VRAGEN AAN HET BESTUUR
Heeft uw vragen, opmerkingen of andere zaken?
U kunt terecht op het “inloop uur bij het bestuur”.
Woensdag 10 februari 2016 van 13.00 – 15.30 uur
Burg. Westerbeek van Eertenschool, Walgtsestraat
26 in Varik.

GVO/HVO
Het schooljaar is alweer een half jaar geleden van
start gegaan. Zo ook de GVO en HVO lessen. In de
groepen zijn verschillende thema’s en onderwerpen
besproken en behandeld. Een aantal van deze
behandelde thema’s en onderwerpen staan vindt u in
de meegestuurde bijlage.

JANUARI
22 Ibrahim Alwan
22 Geert van de Wardt
24 Xiri Damoiseaux
25 Melika Rahmani
27 Jeffrey Goedhart
30 Mitch Robbertsen
30 Matin Toshkar Sajadi
FEBRUARI Groep
6 Harman Raschid Murat
6 Danique van de Wardt
8 Estrella Bongenaar
9 Crystal Ongersma

EINDGESPREKKEN GROEP 8
Op donderdag 4 februari staan de eindgesprekken
met leerlingen en ouders van groep 8 gepland. De
uitnodiging is inmiddels met de leerlingen mee
gegaan.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk om het
inschrijfformulier op te sturen naar de betreffende
school. Een kopie van een geldig
identiteitsbewijs moet ook mee gestuurd worden.
Met vragen over het inschrijfformulier kunt u
altijd bij juf Willy terecht.

Agenda februari 2016
27-02

Nationale voorleesdagen

28-02 minilessen HPC
29-02 minilessen Pantarijn
2-02

GGD aanwezig

4-02

Eindgesprek gr 8

5-02
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