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NIEUWJAARSTOOST
Allereerst wensen wij iedereen het
allerbeste voor 2016!
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van een
lekkere kerstvakantie.
Op maandag 4 januari stonden de "borrelglaasjes" al
klaar en hebben we met alle kinderen, het team en
een aantal ouders getoost op een heel goed 2016,
waarin we samen met elkaar en met plezier heel veel
leren!
VOORTGEZET ONDERWIJS
Groep 8 gaat mini lessen volgen in het voortgezet
onderwijs. Het Rembrandt college in Veenendaal
hebben zij al bezocht.
-21 januari naar het Helicon te
Kesteren(donderdag)
-28 januari naar het HPC te Zetten(donderdag)
-29 januari naar het Pantarijn te Kesteren(vrijdag)
Over de juiste tijden wordt u tijdig geïnformeerd.

EHBO
Vanaf donderdag 7 januari zal Esther Roelofs van
den Berg, de EHBO les een verzorgen in groep 8.
Het wordt in juni afgesloten met een officieel
examen.
Als zij het eindexamen behaald hebben kunnen zij
doorgaan met EHBO.
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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. D1t zijn
ongeveer 90 leerlingen. Een hele organisatie!
Wij doen een dringende oproep aan alle ouders om
te rijden.
Uiteraard kunnen de ouders, die zich opgeven ook
de voorstelling mee kijken.
SCHOOLKAMP
De leerlingen hebben een brief mee gekregen over
het schoolkamp. Ook bij dit penseelstreekje wordt
deze brief per mail bijgevoegd. Op de website
wordt hij ook als bijlage toegevoegd.
Alle Penseelstreekjes zijn ook op de website
www.paletopheusden.nl terug te vinden.

LOGEERKOFFER
Vanaf vrijdag 15 januari krijgen de kleuters één
voor één de logeerkoffer van Borre mee naar huis.
In deze koffer zit Borre( knuffel) en drie
voorleesboekjes. Het is de bedoeling dat de ouders
ieder dag een boekje uit de koffer aan hun kind
voorlezen. Ook zit er een logboekje bij waar de
ouders samen met hun kind een stukje moeten
inschrijven over hoe deze logeerpartij is verlopen.
Misschien ook nog aangevuld met een foto of een
leuke tekening. Op maandag moet de koffer dan
weer mee naar school waar het kind dan over de
logeerpartij mag vertellen en lezen we het logboekje
voor. Voor verder vragen kunt u zich wenden tot Juf
Lenny.

Agenda jan 2016

JANUARI
14 Charléne van Baak
22 Ibrahim Alwan
22 Geert van de Wardt
24 Xiri Damoiseaux
25 Melika Rahmani
27 Jeffrey Goedhart

11-01 start afname CITO toetsen alle
groepen
21-01 Bezoek Helicon door groep 8
22-01 Penseelstreekje nr 10
28-01 Bezoek HPC door groep 8
29-01 Bezoek Pantarijn groep 8

