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Beste ouders/verzorgers,
Volgende week start het zwangerschapsverlof van
juf Sandra. Gelukkig hebben wij op tijd nieuwe
leerkrachten kunnen vinden voor de groepen 3/4
en 5/6.
Juf Jeanette zal vanaf 1 oktober iedere week ook
op donderdag werkzaam zijn in groep 3/4. Marga
Brinckman zal op vrijdag in deze groep gaan
werken. Zij heeft al vaker in gevallen op onze
school. Wellicht heeft u haar al eens gezien.
Susan Frederix komt op dinsdag en woensdag in
groep 5/6 werken. Juf Frencis zal aanwezig zijn
op maandag, donderdag en vrijdag.
Susan en Marga stellen zich in dit Penseelstreekje
voor.

Groep 1 en 2
Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het
thema “Kleuren”. De primaire kleuren (rood, geel,
blauw) en de secundaire kleuren (oranje, groen,
paars) zijn aan bod gekomen. We hebben veel
spulletjes gezocht met deze kleuren en van alles
van thuis meegenomen. Ook heeft groep 2 de
olifant Elmer gemaakt.
Volgende week start er een nieuw thema van
Kleuterplein: Dieren. En we gaan bezig met de
Kinderboekenweek welke start op woensdag 3
oktober.
Donderdag 4 oktober is het ook nog dierendag.
Deze dag mogen de kinderen hun lievelings
knuffeldier mee naar school nemen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Karin Hakkert
Directeur Het Palet Opheusden
FOTOGRAAF
Op donderdag 4 oktober is de fotograaf op school
aanwezig. Broertjes en zusjes foto’s worden direct
om 8.30 gemaakt. Ook de kleintjes, die nog niet
naar school gaan, kunnen op de foto. Er worden
ook portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt.
Moderne foto’s met achtergronden die aangepast
kunnen worden. Neem alvast een kijkje op
schoolfoto.nl.
Omdat de fotograaf op donderdag op school is,
gaan wij niet gymmen op deze donderdag 4
oktober.

PS.:We hebben nog niet van iedereen het
activiteiten opgaveformulier terug. Willen we dit
jaar allerlei activiteiten voor uw kind kunnen
organiseren dan, hebben wij daar uw hulp bij
nodig. Wanneer er niet voldoende hulp is dan zou
het kunnen dat bepaalde activiteiten niet meer
georganiseerd kunnen worden. Dus wilt u ons
helpen bij de activiteiten vult u dan de lijst in en
breng hem zo snel mogelijk weer mee naar
school.
Groep 3 en 4

