Penseelstreekje
Patrijsstraat 2
4043MR Opheusden
Tel: 0488-441451
Email: info@paletopheusden.nl
www.paletopheusden.nl

VOORSTELLEN
Mijn naam is Anouk Wigman. Ik ben 21 jaar en
woon in Dodewaard. In september 2016 heb ik
mijn pabo diploma behaald en sindsdien ben ik
werkzaam als invalleerkracht. Vanaf 6 februari zal
ik het team van Het Palet komen versterken. U
kunt mij vinden van maandag t/m vrijdag in groep
5/6.
ADRES- EN TELEFOONWIJZIGING
Mocht u verhuizen of uw telefoonnummer is
gewijzigd, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit
z.s.m. door te geven op school? Het komt helaas
regelmatig voor dat wij een ouder willen bellen
waarvan het telefoonnummer niet meer klopt.
U kunt een adres- en/of telefoonwijziging
doorgeven via het ouderportaal
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inlog
gen?0
of geef het door aan de leerkracht.
Mocht u geen inlogaccount hebben voor dit
ouderportaal, stuur dan een mail naar
directie@paletopheusden.nl en dan sturen we u
een account toe.
Bedankt voor uw medewerking.
BETALING SCHOOLKAMP
De meeste ouders hebben via de kampbrief
aangegeven hoe zij het kamp van hun kind zullen
betalen. Bedankt daarvoor.
Enkele ouders hebben dit bedrag ook al betaald,
hetzij contant hetzij via de bank.
Voor de ouders die hebben gekozen om het
bedrag in 3 termijnen te betalen (februari, maart
en april), zouden we het 1e deel graag deze maand
ontvangen. Dit kunt u aan de eigen leerkracht
geven of aan juf Jeanette.

http://www.woudegge.nl/
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BAH!
Het is niet zo’n heel fris praatje, maar wat er met
onze schoenen gebeurt is ook niet fijn! Het gaat
om het volgende…..
Als wij naar school lopen, naar de gym lopen of
gewoon door Opheusden lopen….Overal stappen
wij in de hondenpoep die op de stoep ligt. Komen
wij van de gym af dan komt het zelfs voor dat wij
van de stoep af moeten, over de weg moeten,
omdat er zoveel uitwerpselen van de honden
liggen. Dat brengt gevaarlijke situaties met zich
mee.
Groep 7/8 is zich in het beleid van de gemeente
Neder-Betuwe gaan verdiepen. U kunt hier
verdere informatie opdoen.
HONDEN IN DE GEMEENTE NEDER
BETUWE
In de gemeente geldt per 1 januari 2017 een
opruimplicht. De uitwerpselen dienen te worden
opgeruimd. De plastic zakjes kunnen in de
prullenbak gedeponeerd worden. Helaas wordt dit
niet gedaan. Ook staan de bordjes minimaal
verspreid door het dorp. Ook afvalbakken hangen
er minimaal. Ze worden weinig geleegd. Straks
met de warmte gaat het stinken. Groep 7/8 is nu
een petitie aan het opstellen. Wethouder Gerritsen
heeft al aangegeven deze in ontvangst te willen
nemen.
Groep 7/8 is nog druk om deze goed te
onderbouwen. In de week van 20 februari gaan
wij naar het gemeentehuis. Wij houden u op de
hoogte. Misschien wilt u wel met ons mee……..

FEESTJE!
Juf Jeanette en Juf Frencis zijn allebei jarig
geweest. Zij vieren op dinsdag 21 februari samen
hun verjaardag! Groep 3 en 4 krijgen vandaag een
briefje daarover mee naar huis.

KOEKACTIE.
Woensdag 15 februari start weer de jaarlijkse
koekactie. Het oudste kind van het gezin krijgt
dan 5 pakjes koekjes mee die ze kunnen verkopen.
Bij het tasje met de koekjes zit een brief waarin
beschreven staat wat de bedoeling is en hoeveel
de koekjes gaan kosten.
Wij hopen dat het weer een goede actie wordt en
dat er veel koekjes verkocht gaan worden.
MEDIAWIJSHEID
Ouders en leerkrachten voeden kinderen op in een
wereld omgeven door (digitale) media. De invloed
van media is groot. Het wordt steeds lastiger om
te zien welke informatie objectief is.
Vanzelfsprekend willen we onze kinderen zo goed
mogelijk begeleiden bij het opgroeien in de
huidige samenleving, maar weten we zelf wat echt
en nep is? En hoe kunnen we onze kinderen zo
goed mogelijk voorbereiden op een wereld
waarvan we nog niet weten hoe deze eruit zal
zien?
Tijdens deze avond krijgt u informatie over:
* Opgroeien in de huidige mediasamenleving
* Mediawijsheid thuis en op de basisschool
* 21e eeuwse vaardigheden
Het onderwijscafé biedt ouders en leerkrachten de
mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen in het hedendaagse onderwijs.
Aanmelden voor het onderwijscafé Mediawijsheid
kan tot 6 april 2017 via de website van Stichting
Fluvium: www.stichtingfluvium.nl/onderwijscafé
Wij zien u graag op 11 april!

FEBRUARI
19-02 Lars van den Berg
24-02 Laura Yakimova
25-02 Mohammed Zamour
MAART
01-03 Mohammed Boutrid
01-03 Yousra Boutrid
02-03 Nikki van der Garde
04-03 Jens Leeuw
07-03 Amber van den Berg
09-03 Yousef Alouais
10-03 Cassandra Roelofse
14-03 Ahmad Asad

Agenda
14-02

10 minuten gesprekken.

16-02

10 minuten gesprekken.

16-02

crea nr 2

22-02

podium groep 3/4

22-02

regionale voorleeswedstrijd Nesan

23-02

crea nr 3 (laatste keer)

24-02

studiedag (leerlingen vrij)

13-03

Penseelstreekje nr 12

13-03

Start Project Techniek.

Locatie: Koning Willem Alexanderschool
Vredeplein 1 – Haaften

Voorjaars

VOORLEESWEDSTRIJD
Nesan Ali uit groep 8, vertegenwoordigt Het
Palet op de voorleeswedstrijd. Deze is op 22
februari te Ochten. Locatie Houtkoperschool
aanvang 15.00 uur. U bent van harte welkom. Wij
wensen Nesan heel veel succes. ZET HEM OP!

FIJNE VAKANTIE

Vakantie t/m 3 maart

Tot ziens op maandag 6 maart

GENIET ERVAN.

