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PINKSTERVAKANTIE
De pinkstervakantie start op vrijdag 13 mei om
14.15 uur. De leerlingen worden weer verwacht
op donderdag 19 mei.
ATLETIEK
De atletiek dag is op donderdag 2 juni. Groep 5/6
is in de ochtend aan de beurt. Groep 7/8 zullen ’s
middags hun sportieve activiteiten laten zien..
Groep 7/8 wordt om 11 uur op school verwacht.
Zij gaan immers ’s middags langer door.
Verdere informatie zal nog volgen!
De leerkracht is aanwezig op school. Is er thuis
niemand aanwezig dan kunnen de leerlingen
uiteraard naar school komen om 8.30 uur.

belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na
iedere les krijgen de kinderen een pakketje en
informatie mee naar huis om thuis verder te leren
en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de
school.
Data van de cursus:
Dinsdag 31-05-2016
Dinsdag 07-06-2016
Dinsdag 14-06-2016
Dinsdag 21-06-2016
Dinsdag 28-06-2016
Dinsdag 05-07-2016

EXPERIMENTEREN MET MAD SCIENCE.

Op dinsdag 10 mei kwam Mad Science(professor
Krul) een spannende wetenschap & techniekshow
verzorgen op basisschool het Palet in Opheusden!
Aan de hand hiervan kunnen de kinderen zich
inschrijven voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus.
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag
met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de
belevingswereld van de kinderen en stimuleren
een onderzoekende leerhouding.
De cursus gaat komend schooljaar over onder
andere luchtdruk, de wetten van Newton en de
aarde.
Een afwisseling van fantastische thema’s!
Kinderen krijgen op deze manier een positieve
kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn
immers

Tijdstip: 14:30 uur tot 15:30 uur.
Inschrijven kan tot 20 mei 2016 via
http://nederland.madscience.org
Deelname kost € 65,- per kind.
RIJKSMUSEUM
Op dinsdag 24 mei vertrekken groep 5/6/7 en 8
om 11.00 uur naar het rijksmuseum te
Amsterdam. De rijksmuseum bus zal ons naar
Amsterdam brengen.. Een hele belevenis!
De leerlingen worden op deze ochtend om
10.45 uur op school verwacht.
De leerkracht is aanwezig op school. Is er thuis
niemand aanwezig dan kunnen de leerlingen
uiteraard naar school komen om 8.30 uur.
Rond 16.30 uur zal de bus ons weer voorrijden op
school.
In het rijksmuseum leren de leerlingen heel goed
kijken. Tijdens deze kennismaking met het
dagelijks leven uit de Gouden Eeuw gebruiken
leerlingen al hun zintuigen. Ze proeven de

specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van
een meester-schilder, voelen de jurken van rijke
dames en maken muziek voor de schutters van de
Nachtwacht.
De leerlingen moeten een lunchpakket en
(extra)drinken meenemen. Geen bekers, maar
pakjes of flesjes drinken. Het lunchpakket
meegeven in een goede rugtas.
POSTEN VERKEERSEXAMEN
Wij zijn nog op zoek naar 7 ouders die voor de
leerlingen uit groep 8 kunnen “posten”. Kijken of
de leerlingen wel netjes en volgens de regels
fietsen. Dit gebeurt aan de hand van een
formulier.
Het is op donderdag 26 mei tussen 9.00 uur en
9.30 uur. Graag aanmelden bij
willyvanbrakel@paletopheusden.nl of via de
invullijst in de klas van groep 7/8. Uiteraard zijn
ouders van andere groepen ook van harte welkom
om mee te helpen.
Post 1

Kruising Fazantstraat / Dalwagenseweg
(bezet door Anke Groeneveld)

Post 2
Post 3

Kruising Dalwagenseweg / Patrijsstraat
Kruising Eikenlaan / Burg.
Lodderstraat
Kruising Lindelaan / Kerklaan
Onderaan dijk bij Kerklaan
Bovenaan dijk bij Kerklaan stoep
Bovenaan stoep In ’t Land
Kruispunt In ’t Land / Hamsestraat

bèta/technische beroepen en beroepsbeoefenaars
te doorbreken.
Op vrijdag 20 mei komt de talentenkijker in groep
7 en 8.
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)

MEI

Post 4
Post 5
Post 6
Post 7
Post 8

ZOMERLEZEN MET DE VAKANTIEBIEB
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de
VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis
leespakket voor het hele gezin.
Naast jeugdboeken vind je vanaf 1 juli ook
boeken voor volwassenen in de app.
Download de gratis app vanaf 1 juni op je tablet
of mobiel.
http://vakantiebieb.nl/
TALENTENKIJKER GROEP 7 en 8
Talentenkijker is een lessenserie voor groep 7 en 8
over beroepen en talenten in Wetenschap &
Technologie (W&T). Talentenkijker geeft
leerlingen een beter en breder beeld van beroepen
in Wetenschap &Technologie. Tijdens de
lessenserie gaan jongens en meisjes op zoek naar
hun talenten, maken zij kennis met
beroepsbeoefenaars uit de wereld van W&T en
ontdekken zij welke talenten voor deze beroepen
nodig zijn. Daarnaast gaan de leerlingen aan de
slag met een praktische opdracht. Talentenkijker
heeft als doel de stereotypering over

22 mei Tess Kloots
25 mei Mikolaj Lorenc

Agenda MEI
17 en 18 mei

leerkrachten studiedag

17 en 18 mei

leerlingen Pinkstervrij

20 mei

talentenkijker groep 7/8

21 mei

leerlingen weer naar school.

24 mei

rijksmuseum groep5/6/7/8

26 mei

praktisch verkeersexamen

27 mei
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Fijne Pinkstervakantie. Donderdag

19 mei weer naar school

