De lunch wordt in de bus gebruikt. Een handige
rugtas met een lunchpakket mag worden mee
genomen.

Penseelstreekje
Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet
Opheusden,
Nummer 15 15 april 2016 schooljaar 2015 / 2016
Patrijsstraat 2
4043MR Opheusden
Tel: 0488-441451
Email: info@paletopheusden.nl
www.paletopheusden.nl

KONINGSSPELEN
De koningsspelen op vrijdag 22 april gaan een
gezellig en sportief spektakel worden. De
leerlingen verwachten wij op de gewone tijd op
school, maar wel in oranje of rood, wit, blauwe
kleding. Eerst is er een gezamenlijk ontbijt, dat
ons energie gaat geven om te sporten. Na de
feestelijke landelijke opening om 9.30 uur starten
in en rond de school allerlei leuke sportactiviteiten
en spelletjes. Er zijn nog hulpouders nodig.
Heeft u zin om mee te vieren, mee te sporten, mee
te spelen, meld u aan bij de leerkracht van uw
kind(eren).
THEORETISCH VERKEERS EXAMEN
In groep 8 hebben alle leerlingen het theoretisch
verkeersexamen behaald. Van harte gefeliciteerd.
Op 26 is het praktisch examen. Hiervoor worden 8
hulpouders gezocht om te helpen bij het
examineren.
Wilt u hierbij helpen geef u op bij juf Willy of via
de mail (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 11.00
ophalen.(in tegenstelling tot een eerder bericht
was rond 13.00 uur) Tegen 16.25 uur zijn wij
waarschijnlijk weer terug. U zult begrijpen dat wij
geen precieze tijd kunnen zeggen.
De leerlingen van groep 5/6 en 7/8 zijn op 24 mei
’s morgens tot 10.45 uur 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.
De leerlingen verzamelen op school om 10.45
uur.

EXCURSIE NAAR DE GREBBEBERG
Op vrijdag 13 mei gaat groep 7/8 op excursie naar
de Grebbeberg. Zij gaan op de fiets.
De excursie is onder schooltijd. Twee gidsen
zullen ons gaan rondleiden.
De meeste fietsen zijn gekeurd. Helaas waren er
leerlingen die geen fiets bij zich hadden, op de
dag dat de fietsenmaker kwam.
Zij leveren de mee gegeven fietskeuringkaart in
bij de leerkracht uiterlijk 10 mei. Wilt u zorgen
dat de fiets van uw kind veilig is. U snapt dat het
een hele verantwoording is, om met een groep op
pad te gaan.

SCHOOLKAMP
De brief over de schoolkampen gaat vandaag mee.
Hij is ook bij deze mail gevoegd. Op 10 mei
willen wij de strookjes in ons bezit hebben.
Op 13 mei zal er eventueel worden geloot, in het
bijzijn van enkele ouders. Wij hopen dat weer
veel ouders bereid zijn om mee te helpen met de
schoolkampen.
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)
LUIZEN
Door het steeds maar weer controleren,
behandelen en kammen, hebben wij op obs Het
Palet in vergelijking met andere scholen weinig
last van leerlingen met luis. Om dit zo te houden
zijn wij op zoek naar ‘kriebelouders’ De ouders
die momenteel de controles op school doen, zijn
nog op zoek naar twee ouders om hen te helpen.
Het zou erg jammer zijn als de controles niet meer
op school uitgevoerd kunnen worden.

De controles vinden altijd plaats op de woensdag
na een vakantie. Het zal ongeveer 45 minuten van
uw tijd in beslag nemen. U kunt zich aanmelden
bij de leerkracht van uw kind.

WETENSCHAP EN TECHNIEK
Op 10 mei om 10.00 uur organiseren wij op
school een promoshow over wetenschap en
techniek in het onderwijs.
De leerlingen kunnen zich daarna inschrijven voor
een cursus na schooltijd. Deze cursus is altijd op
de dinsdag vanaf 14.30 uur. Locatie: Het Palet.
Data van de cursus:
31 mei
07 juni, 14 juni, 21 juni, 21 juni, 28 juni
05 juli.
De uiterste inschrijfdatum is 20-05-2016.
Aan deze cursus zijn kosten verbonden.
Uw kind krijgt na de workshop een
inschrijfformulier mee.
SCHOOLFRUIT.
De week van 18 april t/m 22 april is de laatste
week van het gratis schoolfruit. Alle leerlingen
hebben het gratis geleverde fruit geproefd en
gegeten. Het ene fruit was weer lekkerder dan het
andere! Met name de meloenen gingen erin als
koek!
Onze fruitdagen zijn woensdag en donderdag. Na
de mei vakantie moeten de leerlingen op deze
dagen zelf fruit mee nemen.
Heel fijn is om te merken dat er steeds meer
leerlingen ook op andere dagen vaak fruit
meenemen.
NASCHOOLSE OPVANG
Bij deze mail vindt u een verslag en een formulier
voor inschrijving bij Buunderbos, de naschoolse
opvang.
MEI VAKANTIE
Na de koningsspelen start de mei vakantie. Wij
hopen dat het heerlijk weer gaat worden, zodat de
leerlingen ook lekker buiten kunnen spelen.
Misschien gaat u ook wel lekker op vakantie!
Ook de Giro d'Italia komt naar Gelderland. Door
heel Gelderland worden leuke, feestelijke
activiteiten georganiseerd.
Wij wensen u een hele fijne, zonnige vakantie toe.
De leerlingen worden op 9 mei weer op school
verwacht.

APRIL
16-04 Ramon Henricus
17-04 Dylan Açikgöz
18-04 Milan van der Bijl
18-04 Jill van Dijk
22-04 Tristan van de Wardt
24-04 Aiden Raaphorst
MEI
07-05
08-05
09-05
13-05

Rochana Tentua
Dylaine Verwoert
Naomi van Kleef
Maya Al Tamimi

Agenda

19, 20, 21 april

eindtoets groep 8

22 april

koningsspelen

25 april t/m 9 mei meivakantie
4 mei

dodenherdenking

5 mei

bevrijdingsdag

10 mei

- inleveren fietskeuring
- strook schoolkamp

13 mei

groep 7/8 excursie

13 mei

loting schoolkamp

13 mei
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