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UITSLAG
OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
Vrijdag 31 maart jl. was de sluitingsdatum van de
oudertevredenheidspeiling.
Wij kunnen u melden dat 25 % van de ouders de
vragenlijst hebben ingevuld. Hartelijk dank voor
uw medewerking.
De conclusie van de tevredenheidspeiling is dat u
de school gemiddeld waardeert met het cijfer 8,8!
Een geweldig resultaat waar wij erg trots op zijn.
Zeer positief vindt u:
- De presentatie van de school, de school doet
wat ze belooft;
- Resultaten van ons onderwijs;
- Samenwerking met ouders;
- De deskundigheid van de leerkrachten,
zorgspecialisten en schoolleiding;
- De leerling ondersteuning, de leerkracht
begrijpt wat het kind nodig heeft;
- Het leefklimaat in de groep;
- Het leerklimaat in de groep;
- Afstemming van wat een kind kan;
- Leerstofaanbod en de diversiteit hierin;
- De zinvolle besteding van de leertijd.
Minder positief vindt u:
- De inrichting van het schoolplein;
- En de voorzieningen voor de voor-en
naschoolse opvang.

Kortom: wij zijn zeer blij met deze uitslag en
kunnen u dan ook melden dat wij al druk bezig
zijn met plannen voor een nieuw schoolplein.

EINDTOETS GROEP 8
Op dinsdag 18 april, woensdag 19 april en
donderdag 20 april vindt in groep 8 de eindtoets
plaats. Groep 7 zal op deze dagen verspreidt
worden over de andere groepen.
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EINDE GRATIS SCHOOLFRUIT
Twintig weken hebben wij weer mogen genieten
van overheerlijk gratis schoolfruit. Deze week is
het de laatste week dat alle kinderen gratis
schoolfruit hebben gekregen dus dat betekent dat
alle kinderen vanaf woensdag 19 april a.s. weer
zelf fruit/groente/rauwkost moeten meenemen.
Wij hebben twee vaste fruitdagen op school,
woensdag en donderdag, waarbij de kinderen
alleen fruit/groente/rauwkost mogen eten in de
ochtendpauze. De andere dagen van de week
mogen ze een boterham meenemen en/of een koek
zonder chocolade. Maar het liefst zien wij dat de
kinderen de gehele week fruit en/of groente eten.

In Nederland herdenken we op 4 mei onze
oorlogsslachtoffers; op 5 mei vieren we de
vrijheid.
Aan onze kinderen wordt elk jaar om
medewerking gevraagd aan de 4 mei-herdenking.
Onze school doet elk jaar mee, omdat we de
oorlog niet mogen vergeten en omdat we het
oorlogsmonument in de tuin bij het gemeentehuis
hebben geadopteerd. Het adopteren van een
oorlogsmonument is een mooie gelegenheid om
leerlingen actief te betrekken bij de (lokale)
oorlogsgeschiedenis. Tijdens de herdenking denk
je na over wat er gebeurd is en dat is belangrijk.
De kinderen uit groep 7 en groep 8 dragen hun
gedichten voor en nemen deel aan de
kranslegging. Op donderdag 4 mei a.s. om 19.00
uur zullen wij, namens obs Het Palet, met een
paar leerlingen aanwezig zijn op de begraafplaats
en deelnemen aan de stille tocht naar het
gemeentehuis, waar de vlaghijsing wordt
gehouden en waar bloemen worden gelegd bij de
oorlogsmonumenten.
Juf Lenny en juf Els

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 zelf hun lunch mee, maar
krijgen bij de lunch nog wat lekkers. De
kinderen hoeven niets mee te nemen voor de
kleine pauze.
Na de lunch zijn de kinderen in hun eigen klas
waar de leerkracht er nog een gezellige middag
van zal maken.
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. Deze zal beginnen
om 10.00 uur. We hopen dat u met grote getalen
aanwezig zult zijn om de kinderen aan te
moedigen Na de morgenpauze (11.00 uur) gaan
we beginnen met het 1e deel van de
koningsspelen. Hierna krijgen we een
“Koningslunch” met daarna het 2e deel van de
koningsspelen. Deze dag hebben we natuurlijk bij
de spelen uw hulp nodig. Hiervoor kunt u zich
opgeven bij Juf Lenny
Afgelopen vrijdag is uw kind thuis gekomen met
de papieren van de sponsorloop. Op de achterkant
van het invulformulier staat beschreven wat de
bedoeling is. Wij hopen dat de kinderen veel
sponsoren op hun lijst krijgen. Bij vragen kunt u
altijd terecht bij de leerkrachten.
THEORETISCH VERKEERSEXAMEN
Alle leerlingen van groep 8 hebben in een keer het
theoretisch verkeersexamen behaald. Van harte
gefeliciteerd!
Op dinsdag 23 mei is het praktisch fietsexamen
door Opheusden.
Wij zoeken hiervoor acht ouders die op bepaalde
punten in Opheusden willen posten. (ongeveer een
half uur)

Post 1 Kruising Fazantstraat / Dalwagenseweg
Post 2 Kruising Dalwagenseweg / Patrijsstraat
Post 3 Kruising Eikenlaan / Burg.
Lodderstraat
Post 4 Kruising Lindelaan / Kerklaan
Post 5 Onderaan dijk bij Kerklaan
Post 6 Bovenaan dijk bij Kerklaan stoep
Post 7 Bovenaan stoep In ’t Land
Post 8 Kruispunt In ’t Land / Hamsestraat
U kunt zich opgeven bij juf Willy.
E-WASTE RACE
De E-waste race is een wedstrijd tussen scholen in
een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval
bij mensen uit de buurt op te halen. Tijdens een Ewaste 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. Zo maakt de E-waste race het inzamelen van
elektronisch afval leuk, leerzaam en gemakkelijk!
Heeft u kennissen, buren, vrienden met kapotte
apparaten laat het ons weten. De leerlingen willen
het graag in Opheusden op komen halen. De
ophaalactie loopt t/m 20 april 12.00 uur.

OUDERBIJDRAGE
Inmiddels is het alweer april en kunnen wij
terugkijken op een leuke en gezellige feesten.
Veel ouders en leerkrachten hebben hard gewerkt
om dit alles te organiseren, super! Met de
jaarlijkse ouderbijdrage kunnen wij al deze
activiteiten bekostigen en wanneer we kijken naar
de activiteiten die we nog in het vooruitzicht
hebben, hopen wij dat dit een reminder mag zijn
om de ouderbijdrage alsnog te betalen.

SCHOOLKAMP.
De voorbereidingen zijn in volle gang en nu het
buitenweer wat lekkerder wordt, krijgen we met
z’n allen al weer veel zin om te gaan. De meeste
ouders hebben ondertussen de bijdrage voor hun
kind (kinderen) al voldaan. Fijn, dank daarvoor.
Mocht u nog niet (alles) hebben betaald, wilt u dit
dan liefst voor de meivakantie doen?
Inleveren mag bij de eigen leerkracht of bij juf
Jeanette.
Alvast bedankt!

SCHOOLSPORTDAG.

18 mei

Op donderdag
staat weer de jaarlijkse
sportdag voor onze leerlingen uit groep 5 t/m 8 op
het programma.
In de ochtend sporten de kinderen uit groep 5 en 6
(om 8.15 uur aanwezig op school!) en vanaf 13.00
uur de leerlingen uit groep 7 en 8.
Groep 7/8 wordt om 11 uur op school verwacht.
Zij gaan immers ’s middags langer door. De
leerkracht is aanwezig op school. Is er thuis
niemand aanwezig dan kunnen de leerlingen
uiteraard naar school komen om 8.30 uur.
De kinderen gaan sporten in de tenues die ze van
school krijgen, maar het is wel handig als ze een
eigen shirt, droge spullen meenemen in een
rugtas. (ze lopen van opdracht naar opdracht, dus
een rugtas is het handigst).
Voor limonade wordt gezorgd, maar bij warm
weer is een flesje water handig.
De sportdag is net als voorgaande jaren weer in
Kesteren op de voetbalvelden.
We hebben ouders nodig die onze kinderen
daarheen kunnen brengen en weer ophalen. En
natuurlijk is blijven kijken ook erg leuk!
Voor elke groep wordt ook een ouder gezocht die
na afloop de sportkleding wil wassen!!
Meld u aan om mee te gaan of om te wassen! De
exacte tijden van vertrek en aankomst hoort u dan
van de eigen leerkracht.

Techniques
for European Primary Schools
Juf Els en juf Willy hebben een verslag gemaakt
van hun reis naar Spanje. Zij hebben een verslag
gemaakt van deze werkweek naar Madrid. U kunt
het lezen en foto’s bekijken op:

VISIT TO SPAIN

Wij wensen u fijne paasdagen.
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17
18
22
24

Ramon Henricus
Dylan Açikgöz
Milan van der Bijl
Tristan van de Wardt
Aiden Raaphorst

10-04

Penseelstreekje nr 14

13-04

Vossenjacht

14-04

goede vrijdag

16-04

eerste paasdag

17-04

tweede paasdag vrij

18-04

centrale eindtoets dag 1 groep 8

19-04

centrale eindtoets dag 2 groep 8

20-04

centrale eindtoets dag 3 groep 8

21-04

sponsorloop 9.30 uur/koningsspelen

24 april t/m 5 mei

07
08
09
13

Rochana Tentua
Dylaine Verwoert
Naomi van Kleef
Maya Al Tamimi

vrij

mei vakantie

27-05

Koningsdag in het land. FEEST

04-05

dodenherdenking …zie stukje…

05-05

Bevrijdingsdag

08-05

weer naar school

10-05

luizen controle

15-05

Penseelstreekje nr 15

18-05

schoolsportdag

