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WELKOM
Het nieuwe schooljaar, 2015-2016 is begonnen, na
een heerlijke lange zomervakantie! Op maandag 22
augustus hebben we iedereen weer welkom geheten op
school. Zo ook een aantal nieuwe leerlingen
Grad Swinkels

groep 1

Angelica Zandvoord

groep 1

Casper de Haas

groep 4

Mikolai Lorenc

groep 6

Wij wensen deze kinderen heel veel plezier bij ons op
school. We gaan er met elkaar weer een fijn
schooljaar van maken

GGD
Op 29 september komt de doktersassistente van de
afdeling Jeugdgezondheidszorg op school om de
7/8-jarige kinderen te meten en te wegen.
Vergeet u dus niet de eerder meegegeven brief
van de GGD bij de leerkracht van uw kind in te
leveren, wanneer uw kind in aanmerking komt
voor deze meting/ controle.

school kunnen dan de tassen in de goede gymbak
worden gedaan. Deze staan op de gang onder de
kapstok. Het is de bedoeling dat deze spulletjes op
school blijven en niet iedere keer mee naar huis
worden genomen.
INFORMATIEAVOND
Dinsdag 8 september a.s. is er een
informatieavond voor alle ouders en/of verzorgers
van onze school. U bent samen met uw kind(eren)
van harte welkom tussen 18.00 en 19.30 uur. Dit
schooljaar willen wij de informatieavond weer net
zo als vorig schooljaar organiseren. U komt samen
met uw kind(eren) naar school om het reilen en
zeilen in de groep te bekijken. Uw kind zal zelf
vertellen wat ze op school allemaal doen en laat
aan de hand van methoden en andere materialen
(o.a. de tablets en ontwikkelingsmateriaal) zien
hoe ze in de groep werken. De leerkracht is in de
klas aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden. Neem ook gerust een kijkje in de
hulp/plusklas bij juf Els.
Uw kind heeft een belangrijke taak om u wegwijs
te maken in de school. Daarom hebben wij een
vrije inloop tussen 18.00 en 19.30 uur. U komt
toch ook?
SCHOOLFOTOGRAAF
Op woensdag 2 september komt de

FRUITDAGEN
De fruitdagen zijn op woensdag en donderdag.
Ideeën voor verjaardagen op school en thuis zijn
te vinden op
http://www.gezondtrakteren.nl/

GROEP 1-2
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. We
komen steeds verder in het jaar en het weer wordt
weer wisselvallig. Dit betekent dat we soms
kunnen buitenspelen maar dat het ook voorkomt
dat we moeten gaan gymen in de speelzaal. Nu is
mijn vraag of u er voor wilt zorgen dat zo snel
mogelijk de gymspulletjes van de leerlingen op
school zijn. Het gaat om gymschoenen, shirtje,
broekje, gympakje. Graag deze spulletjes in een
kleine tas voorzien van de naam van het kind. Op

schoolfotograaf …KLIK ..
De fotograaf gebruikt een witte achtergrond.
Spierwitte of hele zwarte kleding is niet heel erg
geschikt . Liefst fleurig. De kinderen komen met
het hele lichaam op de foto. Op dit adres kunt u
vast een kijkje nemen. http://www.schoolfotoklik.nl/
Broertjes en zusjes, die nog niet op school zitten,
kunnen op de foto vanaf 8.20 uur. Wilt u op tijd
komen? Bedankt.

REKENTUIN EN TAALZEE
Rekentuin bevat spellen om rekenvaardigheden te
oefenen, maar ook spellen voor aanverwante
vaardigheden zoals ruimtelijk geheugen en
logisch redeneren. De opgaven binnen Rekentuin
variëren van heel makkelijk tot heel moeilijk.
Flitsen, dictee, zins ontleden, woordenschat,
werkwoorden, spelling of lezen, alles komt aan
bod binnen Taalzee. Wij hebben voor onze
leerlingen van groep 3 t/m 8 een licentie
aangeschaft. Hiermee kunnen ze op school aan het
werk, maar ook thuis. Het programma is
webbased. Wel is er en gebruikersnaam en
wachtwoord nodig. Misschien weet uw kind deze
al uit het hoofd…… zo niet, vraag het aan de
leerkracht van uw kind.
www.taalzee.nl
www.rekentuin.nl

HONDEN AAN DE LIJN

OP HET PLEIN
Wilt u de hond (kort)aanlijnen op het plein
Wij houden het dan voor iedereen fijn!
Hartelijk bedankt…..

OUDERKALENDER/INFORMATIE
De ouderkalender staat vanaf ma a.s. op de website
www.paletopheusden.nl. De “papieren”
ouderkalender/informatiekalender 2015-2016 zal
meegegeven worden aan de oudste leerling van het
gezin. Op deze kalender staan zoveel mogelijk
activiteiten, schoolkampen, toernooien enz vast. Het
kan helaas wel eens gebeuren dat een datum toch moet
veranderen. Een activiteit wegens omstandigheden niet
kan doorgaan.

Geef hem een handig plekje.

VREEDZAME SCHOOL.
Groep 8 van vorig schooljaar heeft ons verlaten en
dus ook de leerlingen die mediatoren waren op
onze school. Vanuit groep 7 zullen we nieuwe
mediatoren gaan opleiden . Zij hebben een
“sollicitatieformulier” ingevuld waarop zij hebben
kunnen aangeven of zij mediator zouden willen
worden. De opleiding zal op school plaats vinden
en wordt gegeven door Juf Lenny. Er zal maandag
7 september gestaart worden en de opleiding duurt
5 weken. De tijd is van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Data van de opleiding:
ma 7 , 14, 21, 28 september en 5 oktober.

SEPTEMBER
04-09 Clarissa Kallwitz groep7
04-09 Liam Raaphorst groep 6
05-09 Eline Leeuw groep 5
08-09 Desiree van Eck groep 8
10-09 Max Walasiak groep 4

Agenda
02-09 Fotograaf aanwezig
07-09

Start HVO/GVO

07-09

Start training mediatoren

08-09

Informatie avond alle groepen

10-09

GGD aanwezig

11-09

Penseelstreekje nr 2

