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KLASSELUNCH GROEP 7/8
Met het lesprogramma KlasseLunch krijgen
leerlingen van groep 7/8 plezier in het maken van
bewuste keuzes voor de middagmaaltijd. Keuzes
tussen gezond of iets minder gezond, maar ook
keuzes die te maken hebben met duurzaamheid of
dierenwelzijn, met cultuur of eetgewoontes, met
smaak of porties. Tot slot genieten ze met de hele
groep van de gezellige KlasseLunch op vrijdag 31
maart!

Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet
Opheusden,
Nummer 13 schooljaar 2016-2017
naar directie@paletopheusden.nl en krijgt u een
nieuwe inlogcode toegestuurd. U heeft tot 31
maart a.s. de tijd om de enquête in te vullen. Wij
hopen op veel respons dus vult u a.u.b. deze
vragenlijst/enquête voor ons in. Alvast bedankt
voor uw medewerking.
THEORETISCH VERKEERS EXAMEN
Op donderdag 6 april, zal bij groep 8 het
theoretisch verkeersexamen afgenomen worden.
Een goede site om te oefenen is:
www.examen.vvn.nl

Karin Timmers, Robin en Mohammed ,bedankt
voor ophalen!

DE DODE HOEK… VRACHTAUTO
Dit blijft een lastig en zeer gevaarlijk
probleem!.
Woensdag 29 maart staat er een vrachtauto bij de
school. De chauffeur (Paul Haffmanns) zal
demonstreren wat de “dode hoek” precies inhoud,
en waar je op moet letten in het verkeer. Groep
7/8 is rond 10 uur aan de beurt, maar misschien
willen de andere groepen ook nog wel een kijkje
komen nemen.

OUDER ENQUETE
In week 11, vanaf woensdag 15 maart jl , heeft u
van ons een digitale ouder enquête ontvangen. Dit
betreft een oudertevredenheidspeiling, wij willen
weten of u tevreden bent over onze school en
waar wij ons mogelijk nog in kunnen verbeteren.
Om de vragenlijst te kunnen invullen, moet u
inloggen in het ouderportaal en daar staat de
vragenlijst voor u klaar. Bent u uw inlogcode
kwijt voor het ouderportaal, stuur dan een mail

DE E-WASTE RACE
Leuk en leerzaam inzamelen van elektronica!
Iedereen kent het wel, je hebt nog wat oude
elektronica rondslingeren. Een oud telefoontje,
kapotte dvd-speler of wekker bijvoorbeeld. Toch
schiet het er iedere keer weer bij in om deze
elektronische apparaten, ook wel e-waste
genoemd, weg te brengen.

De E-waste race is een wedstrijd tussen scholen in
een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval
bij mensen uit de Zo maakt de E-waste race het
inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam
en gemakkelijk! in de buurt op te halen. Tijdens
een E-waste race kunnen buurtbewoners hun
rondslingerende elektronisch afval aanmelden op
deze website. Scholieren en buurtbewoners maken
dan een afspraak om het afval thuis op te laten
halen. De school scoort hier punten mee die op
deze site worden bijgehouden. Na vier weken
wordt de winnaar bekend die een toffe schoolreis
wint naar NEMO te Amsterdam.

PAASVIERING
Donderdag 13 april vieren wij op school weer het
Paasfeest. U bent gewend dat er met de Pasen een
sponsorloop, paashazenspeurtocht is en dat er een
paaslunch wordt geserveerd. Dit jaar hebben we
gekozen voor een andere opzet. Er zal geen
Paaslunch, sponsorloop zijn en ook geen
speurtocht. Er wordt dit jaar gekozen voor een
“Vossenjacht.” Dit betekent dat er mensen in het
dorp zitten/lopen die er bijzonder uitzien. De
leerlingen gaan deze mensen opzoeken. Verder
nemen de kinderen hun eigen lunch mee, maar
krijgen maar krijgen bij de lunch nog wat lekkers.
Na de lunch zijn de kinderen in hun eigen klas
waar de leerkracht er nog een gezellige middag
van zal maken.
Nu zijn we voor de “Vossenjacht” nog wel op
zoek naar ouders die een groepje willen
begeleiden bij het zoeken van de vossen. U kunt
zich daarvoor opgeven bij Juf Lenny.
Verdere informatie volgt nog.
STEM OP ONS PROJECT VOOR
‘een aandeel in de Betuwe’
Via de Rabobank West Betuwe hebben wij ons
schoolpleinproject aangedragen voor ‘een aandeel
in de Betuwe’. Elke stem is geld waard! Dus bent
u lid van de Rabobank West Betuwe, breng dan
vanaf 1 april 2017 (geen geintje!) uw stem uit
voor ons schoolpleinproject en maken wij kans op
een sponsorbedrag voor de vernieuwing van onze
buurtspeelplaats.
Ga naar https://www.rabowestbetuweleden.nl en
stem op ons! Alvast bedankt voor uw stem!

KONINGSSPELEN.
Vrijdag 21 april worden er weer de koningsspelen
gehouden. Ook dit jaar doen wij met de school
weer mee.
Net als bij de Pasen hebben wij ook voor deze dag
gekozen voor een andere opzet. We beginnen ’s
morgens met de Sponsorloop. Na de morgenpauze
gaan we beginnen met het 1e deel van de
koningsspelen. Hierna krijgen we een
“Koningslunch” met daarna het 2e deel van de
koningsspelen. Ook voor deze dag hebben we
natuurlijk bij de spelen uw hulp nodig. Hiervoor
kunt u zich weder opgeven bij Juf Lenny.
Binnenkort zal uw kind thuiskomen met de
papieren van de sponsorloop. Op de achterkant
van het invulformulier staat beschreven wat de
bedoeling is. Bij vragen kunt u altijd terecht bij de
leerkrachten.

26 maart Roos Vonk
28 maart Alina Tursic
29 maart Cherlenne van der Donk

30 maart Kijkavond TECHNIEK 17.00-18.30
uur.
31 maart Muziek Windvlaag 5/6
31 maart

KlasseLunch 7/8

31 maart Ouder enquête inleverdatum
03 april

Reshare

06 april

Verkeerexamen gr 8 theorie

10 april
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