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UITSLAG EINDTOETS GROEP 8
Wij zijn zeer trots op de uitkomst van de
Eindtoets van groep 8! Onze schoolgroep moest
voor onze populatie leerlingen, het landelijk
gemiddelde van 530,4 halen. Onze groep 8 heeft

533,4

maar liefst een score behaald van
! In
de klas gaan wij dit vieren met taart eten.
Leerlingen uit groep 8 gaan zelf een heerlijke
kwark taart maken!
Wij feliciteren alle leerlingen van groep 8 met dit
geweldige resultaat. Nu nog een paar weken tot
aan de zomervakantie en dan gaan zij naar het
Voortgezet onderwijs. Alle leerlingen hebben
inmiddels een school naar keuze en niveau
gevonden.

ATLETIEKTOERNOOI
Zoals u inmiddels weet, hebben de groepen 5, 6, 7
en 8 een atletiektoernooi op donderdag 2 juni.
Hieronder leest u aanvullende informatie, welke
voor de goede verloop van de dag belangrijk is
om te weten.
De leerlingen van groepen 5 en 6 worden als
eersten uitgedaagd hun sportieve vaardigheden op
de proef te stellen.
Ze zullen rond 8.15 uur, dus eerder dan de
lessen normaal beginnen, van school naar het
Sportpark “De Leede” in Kesteren vertrekken.
Daarom vragen we u om uw kind deze ochtend in
de voor buitensporten geschikte kleding en
schoenen naar school te laten gaan. Drinken en
versnaperingen kunnen mee in de tas. Het mag
rustig iets meer zijn dan wat u op een gewone
schooldag

meegeeft, je krijgt immers meer dorst en lekkere
trek van het sporten in de buitenlucht.
Let u extra op het vroege vertrektijdstip op deze
morgen!
Rond 12.00 uur zit het toernooi voor deze
kinderen alweer op en gaan we het gewone
dagprogramma op school afmaken.
Het is handig om uw kind een washandje en
eventueel schone kleren mee te geven.
Voor de kinderen uit groepen 7 en 8 begint het

11.30

toernooi om 13.00 uur. Zij worden om
uur op school verwacht. Wij lunchen met elkaar.
Om 12.30 vertrekken wij naar het sportpark. De
kinderen zullen rond 12.30 uur van school
vertrekken. Zij zijn om 16.15 klaar. Tegen
16.30/16.45uur zijn zij in Opheusden.
Wij hopen dat het een mooie sportieve dag wordt.
Mocht u geen opvang in de ochtend voor uw kind
kunnen regelen, dan gaat uw kind uiteraard om
8.30 uur naar school.
De kinderen dragen bij vertrek sportkleding en
sportschoenen en hebben versnaperingen en
drinken in hun tas mee.
Tot zover de algemene informatie. En verder:
zoals ook in de voorgaande jaren vragen we u
om hulp bij het brengen en halen van de kinderen
naar en van het sportpark “De Leede”. Wanneer u
in de gelegenheid bent om dit te doen, geef dit
a.u.b. zo spoedig mogelijk door aan de leerkracht
van uw kind(eren).
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te
hebben en we rekenen op uw hulp.
Vanzelfsprekend bent u ook als publiek van harte
welkom op het sportevenement van het jaar!

ontmoedigen van onveilig gedrag en ze confronteren
met de gevaren.

EHBO
Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is
Esther Roelofs. Al 6 jaar geef ik jeugd EHBO aan
groep 8. Het eerste jaar was op de Rehoboth in
Opheusden. Nu alweer 5 jaar met veel plezier op
het Palet. Ik krijg er veel energie door terug!
Binnen de EHBO-vereniging ben ik ook algemeen
bestuurslid. Ik zit ook in de wedstrijdploeg. Ieder
jaar moet ik 6 lesavonden terug komen om mijn
diploma te behouden. Ieder jaar worden er flyers
huis aan huis bezorgd. Kinderen vanaf 14 jaar
mogen met toestemming van de ouders, meedoen
aan de volwassen EHBO
Op donderdag avond 7 juni is het EHBO examen
voor groep 8. Het start om 19.00 uur. Wees op
tijd. Vrijwilligers nemen het examen af. Ik mag
dit niet doen…maar ben er wel bij als vertrouwd
gezicht.
De diploma uitreiking is aansluitend om 20.00 uur
De ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging
om hierbij aanwezig te zijn. Dokter Jonker uit
Opheusden zal de diploma’s uitreiken.
Vriendelijke groet,
Esther Roelofs

BLIJF OFFLINE IN HET VERKEER
MET FIETSMODUS
Op 21 juni komt er een gastdocent in groep 7/8 om
het gebruik van mobieltjes in het verkeer te
bespreken.
De smartphone speelt een grote rol in het leven van
jongeren, ook als ze aan het verkeer deelnemen.
Veel jongeren lezen en schrijven berichtjes tijdens
het fietsen. Ook kijken ze vaak filmpjes op de fiets.
Het is daarom niet zo vreemd dat
smartphonegebruik een rol speelt bij 1 op de 5
fietsongelukken waar een jongere bij betrokken is.
‘Smartphonevrij’ fietsen is een stuk veiliger. Om dat
te stimuleren, is er de Fietsmodus-app.

Deelnemers die veel en minder fietsen hebben een
gelijke kans op prijzen, omdat Fietsmodus werkt
met een maximale dagscore. Die kun je bereiken
in één rit of in meerdere ritten op een dag. Bij 6
keer de maximale dag score maak je al kans op
een bioscoopkaartje, bij 12 keer op een
speakerboxje en bij 18 keer op een trendy fiets. Er
zijn het hele jaar prijzen beschikbaar. Je kunt de
Fietsmodus-app dus altijd gebruiken. Voor meer
informatie, kijk op www.fietsmodus.nl.

INSTRUMENTEN CARROUSEL
Op zaterdag 4 juni a.s. organiseert de Plantage de
InstrumentenCarrousel.
Tijdens deze carrousel gaan kinderen in kleine
groepjes onder begeleiding van een hulpouder
langs de lokalen van de Plantage.
In elk lokaal zit een docent klaar met voor
iedereen een dwarsfluit, een gitaar, een trommel,
een hobo, een viool, enz..
De kinderen krijgen uitleg over wat ze moeten
doen en leren de eerste noten spelen!
Daarna gaan ze weer verder naar het volgende
instrument. Na afloop is er een optreden van
kinderen die al langer een instrument bespelen.
De carrousel begint om 9.30 uur en is om 11.30
uur afgelopen.
Leeftijd: vanaf groep 4 (8 jaar)
Deelname is gratis, maar wel graag aanmelden via
de site van de Plantage: www.plantage.info

DE FIETSMODUS APP
De app is beschikbaar voor Android (versie 4.0 en
hoger) en IOS (versie 7.0 en hoger). Om de
Fietsmodus-app te kunnen gebruiken is een
internetverbinding nodig. De app gebruikt GPS om
te kunnen vaststellen welke afstand iemand in
Fietsmodus heeft afgelegd. De app maakt minimaal
gebruik van het GPS-signaal, waardoor het
batterijgebruik zo laag mogelijk blijft. Nadat het
aantal gescoorde punten is bepaald, worden alle
GPS-gegevens direct verwijderd. Er wordt dus niet
bijgehouden wie waar heeft gefietst.

WIST JE DAT…
HOE WERKT FIETSMODUS?
Fietsmodus verleidt jongeren om tijdens het fietsen
hun smartphone niet te gebruiken. Met een beloning
in het vooruitzicht laten we jongeren vrijwillig het
veilige gedrag ervaren. Als ze dat een aantal dagen
doen, neemt de kans toe dat ‘smartphonevrij’ fietsen
hun nieuwe gewoonte wordt. Volgens
wetenschappelijk onder zoek werkt belonen van
veilig gedrag beter bij jongeren dan het

… sinds de start van Fietsmodus in september
2014 al bijna 150.000 mensen de Fietsmodus-app
minstens één keer hebben gebruikt?
… er dankzij Fietsmodus al ruim 2 miljoen
‘smartphonevrije’ kilometers zijn gereden?

… bijna 3 op de 4 jongeren positief staan
tegenover Fietsmodus en denken dat Fietsmodus
leidt tot minder smartphonegebruik op de fiets?
… driekwart van de Fietsmodus-deelnemers
tussen de 12 en 24 jaar is en de helft tussen 12 en
16 jaar oud is?
… er o.a. 3.000 Pathé-bioscoopkaartjes en 30
Veloretti-fietsen te winnen zijn?

WIE ZITTEN ER ACHTER
FIETSMODUS?
Fietsmodus is een initiatief van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Bij de uitvoering en
communicatie wordt intensief samengewerkt met
telecombedrijven, provincies, gemeenten en
maatschappelijke organisaties.

SCHOOLREISJE GROEP 1-2
Donderdag 30 juni gaan de leerlingen van groep
1-2 op schoolreis. Na een eerlijke stemming door
de kleuters zelf werd er gekozen voor het bos.
We zullen rond 09.00 uur vertrekken en hopen
rond 15.15 uur weer op school terug te zijn.
Verdere informatie krijgt u nog via een speciale
schoolreisjesbrief.

BUITENSPEELDAG
Op woensdag 8 juni is het Buitenspeeldag!

Wat is leuker voor kinderen dan buitenspelen met
vriendjes? Kinderen die veel buitenspelen en
bewegen, groeien gezonder en evenwichtiger op.
Buitenspelen is dan ook essentieel voor een
gezonde ontwikkeling.
Ook op ons speelplein zijn weer diverse
activiteiten te doen.
Wij hopen dat, net als vorig jaar, weer heel veel
kinderen komen mee spelen.

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.

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
GROEP 8
Donderdag 26 mei was het zover, het fietsen van
een route door het dorp.
In het dorp zaten 8 ouders goed op te letten op de
fietsende leerlingen. Zij maakten aantekeningen
en moesten aanvinken of bijv. de hand op het
juiste moment werd uitgestoken.
Ik wil Deborah, Mariette, Marieke, Ria,

Marga, Anke, Anja en Matty heel
hartelijk bedanken voor het mee helpen.
RIJKSMUSEUM
Het bezoek aan het rijksmuseum was geweldig.
De leerlingen en leerkrachten hebben veel
indrukken opgedaan.
De foto’s van deze dag staan op de website
http://www.paletopheusden.nl/fotoalbum

Agenda

JUNI
10-06 Hanaa Alwan
10-06 Karam Nazir
10-06 Aryana Roelofsen

02-06

atletiekdag

08-06

buitenspeeldag

10-06
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