Penseelstreekje
Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet
Opheusden,
Nummer 7 27 nov 2015
schooljaar 2015 / 2016
Patrijsstraat 2
4043MR Opheusden
Tel: 0488-441451
Email: info@paletopheusden.nl
www.paletopheusden.nl

LOOTJES TREKKEN IN GROEP 5, 6, 7 en 8,
SPANNEND……..De lootjes zijn getrokken. De
leerlingen gaan voor €5,- iets kopen. Ze maken
een mooie surprise en een gedicht. Op 3 december
worden de surprises ingeleverd. Inleveren in een
tas of plastic zak. Op de surprise graag duidelijk
de naam vermelden.
De juffen maken er een tentoonstelling van.
SINTERKLAAS
Sinterklaas komt op 4 december bij ons op school.
Sint en de pieten zullen aan alle groepen een
bezoek brengen. Gezellig.
We gaan met z’n allen de sint en pieten
opwachten om 8.30

uur!

DE LEERLINGENRAAD
Graag willen wij de leerlingenraad aan u
voorstellen.
Uit groep 5: Xiri Damoiseaux en Dylaine
Verwoert
Uit groep 6: Liam Raaphorst en Suhaa Ali
Uit groep 7: Veerle Leeuw en Mina de Vriese
Uit groep 8: Laure Groeneveld en Indy van Tuil
De leerlingenraad is al bezig geweest met een
eerste overleg over de verkeersveiligheid bij
school.
KERSTVIERING.
Donderdag 17 december is er op school weer het
jaarlijkse kerstdiner. De kinderen zijn die dag om
14.15 uur uit en worden weer om 17.00 uur op
school verwacht voor het diner. Het diner zal om
18.30 uur zijn afgelopen .Om deze tijd kunt u uw
kind dan weer komen ophalen. Verdere informatie
volgt volgende week in de informatiebrief die aan
uw kind mee naar huis zal worden gegeven.

KERSTMARKT
Op donderdag 10 december organiseren wij weer
een gezellige kerstmarkt op school. Tussen 16.30
uur en 19.30 uur bent u van harte welkom. Om
16.30 uur wordt u begroet door ons eigen
kinderkoor. Zij zullen later nog eens optreden.
Ook is er een optreden van zanger “Arno”. Alle
leerlingen hebben de afgelopen weken hard
gewerkt aan mooie kerstspulletjes, welke verkocht
gaan worden. Ook is er een boekenkraam,
verloting en er wordt natuurlijk ook gezorgd voor
lekkernijen. Een bezoekje dus zeker waard! Voor
de leerlingen is er een voordelige stempelkaart.
Hiermee kunnen zij grabbelen en eten en drinken.
Er zijn twee momenten voor de voorverkoop. Op
onze flyer en in de brief (die vorige week
verspreid is) kunt u alles nog eens nalezen. Tot
dan!

JUDO CLINICS
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben afgelopen
week deelgenomen aan twee judo clinics. Deze
werden verzorgd door Gerbert en Atheer, beiden
werkzaam bij HealthClub Juliën uit Lienden. De
leerlingen hebben er erg van genoten en veel
geleerd! Op onze Facebookpagina kunt u enkele
foto’s hiervan bekijken! De komende drie
maandagen (30 november, 7 december en 14
december) mogen alle leerlingen die dat willen,
nog gratis en vrijblijvend deelnemen aan de
judolessen. Lestijden: 16.00-17.00 uur, in de
Biezenwei.

BUREAU HALT
Op maandag 7 december komt bureau HALT in
groep 7/8. Zij komen voorlichting geven over het
gebruik van vuurwerk rond de jaarwisseling.

dat het kind, samen met de ouder de keuze moet
hebben om dat te kiezen wat een traktatie is.
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HOOFDLUIS
Hoofdluis is op veel (basis)scholen een regelmatig
terugkerend probleem en het is moeilijk om er
vanaf te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg
besmettelijk is. Hoofdluis verspreidt zich razend
snel. Hoe eerder u erbij bent, hoe kleiner de kans
dat de hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren
is dus belangrijk, zowel thuis als op school.
Op het moment is het raadzaam om te blijven
controleren.

TRAKTATIES OP SCHOOL
(ingezonden brief door ouders)
Hierbij een ander geluid van een grote groep
ouders.
Wij zijn voor variatie, waarbij de ouder samen
met het kind een traktatie uit zoekt. Deze traktatie
is wat het kind lekker vindt, en waar de ouder
achter staat om te geven.
In deze samenleving zijn er kinderen met:
diabetes, glutenallergie, halal dieet, vegetarisch
etc. Het is daarom nagenoeg onmogelijk om aan
ieders wens te voldoen; wel begrip.
Een traktatie moet een feest zijn; dit kan een
vitaminebommetje zijn of een zakje chips. Mocht
een kind niet alles kunnen/mogen eten, dan moet
er een alternatief worden geboden; het beste is dat
dit aangeboden door de ouder van het betreffende
kind (bijvoorbeeld als een kind glutenallergie
heeft, dat er glutenvrije traktaties in een doos bij
de leerkracht aanwezig is).
Wij (ouders) hebben niet gekozen voor bifit, maar
staan er niet onwelwillend tegenover. Wij vinden
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AGENDA
01-12 GGD aanwezig
03-12 Surprises inleveren
04-12 Sinterklaasfeest op school
05-12 Sinterklaasavondje
07-12 Bureau HALT
10-12 Kerstmarkt 16.30-18.30 uur
11-12 Penseelstreekje nr 8
17-12 Kerstdiner 17.00-18.30 uur
18-12 12.30 uur Kerstvakantie.

