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LUIZENPLUIS
In het volgend schooljaar komt er een andere
opzet van luizenpluizen. Per groep 1/2, 3/4, 5/6 en
7/8 vragen wij 3 ouders om luizen te kammen.
Dit jaar is er iedere 2 weken gecontroleerd. Het is
eigenlijk een taak van de ouders om dit thuis te
doen. Als iedereen dit thuis doet dan houden wij
met z’n allen de school luisvrij.
Als er zich in iedere klas 3 ouders aanmelden ,
dan is het met een kwartier klaar. Nu duurde het
langer en dat kost onderwijstijd.
Luizenpluis wordt altijd op een woensdag na de
vakantie gedaan. Deze worden op de kalender
aangegeven en in het Penseelstreekje vermeld.
Deze taak zal op het activiteiten plan staan in
september. U kunt zich nu ook al aanmelden bij
de groepsleerkracht.

SCHOOLREIS GROEP 1-2
Donderdag 29 juni was het dan zover: groep 1-2
ging op schoolreis. Uitgezwaaid door de andere
leerlingen van de school en ouders, opa’s en
oma’s vertrok de caravaan naar Ochten op weg
naar Het Fruitpark. Daar aangekomen kregen de
kinderen eerst wat te drinken en te eten. Al gauw
moest er gespeeld worden in de speeltuin en bij de
dieren gekeken worden op de kinderboerderij.
Even later werden er schepnetjes gebracht waar
dankbaar gebruikt van werd gemaakt. Met
schepnet, emmer en een paar moeders op naar de
sloot om visjes te vangen. Wat was dat grandioos!
Nadat een paar kinderen aangegeven hadden dat
zo toch wel honger kregen( wisten dat we friet
gingen eten! )vertrok de caravaan richting de
Veerstoep. In de volksmond beter bekend als
Hans Patat. Hier stonden ze ons al op te wachten
met heerlijke friet, snack en een pakje drinken.
Dat ging er zeker in! Na het eten nog heerlijk
gespeeld in de “Kuip” van Ochten. Bijna tijd om
naar huis te gaan maar eerst nog even genieten
van een lekker ijsje.
Bij school aangekomen stonden de ouders en ook
weer oma’s al te wachten. Van Juf Lenny nog wat
lekkers om mee te nemen en dan naar huis.
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Marieke, Gisela, Anja, Linda, Fiona. Kristina,
Kimberley, Marjanne, Juf Els en Juf Suzanne:
HEEL ERG BEDANKT VOOR DE FIJNE
DAG.

DE SCHOOL SCHOON VEGEN groep 8……
Op woensdagochtend (5 juli) gaan om 12.00 uur
de schooldeuren open. Wij gaan er is lekker de
bezem doorhalen.
Wij hopen vooral dat de ouders van de leerlingen
uit groep 8 hierbij (buiten op het plein) aanwezig
zijn.
Wij wensen de vertrekkende leerlingen veel
succes en plezier in het VO.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De “wet medezeggenschap op scholen” (WMS)
faciliteert het bestaan van een
medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en
leraren invloed kunnen uitoefenen op de inhoud
en uitvoering van het onderwijs. Elke school heeft
haar eigen medezeggenschapsraad. Overigens is
een medezeggenschapsraad niet alleen en recht,
het is ook een wettelijke plicht.
Omdat Het Palet twee vestigingen heeft
(Opheusden en Kesteren) is er gekozen voor twee
deelraden (DMR). De DMR van Het palet
Opheusden wordt vertegenwoordigd door:
 Frencis v/d Wardt
 Soraja Kranenborg
Het Palet Opheusden maakt samen met vijf andere
openbare basisscholen in de gemeente NederBetuwe onderdeel uit van Onderwijsgroep
Spoenk. Hiervoor is er een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle
scholen van Spoenk vertegenwoordigd zijn. In de
GMR worden de school overstijgende zaken
besproken zoals onderwijs visie, begroting. Het
Palet Opheusden wordt in de GMR
vertegenwoordigd door:
 Jeanette Haffmans
 Sebastiaan Damoiseaux

OPROEP!!!
Zitting in de MR/GMR is in principe voor een
periode van drie jaar. Dit betekent dat er
regelmatig behoefte is aan opvolging om recht op
inspraak te kunnen behouden en de belangen van
de kinderen/leerkrachten te kunnen blijven
behartigen. Als u interesse heeft in een positie in
de MR of GMR, spreek dan een van de leden aan.
Eerst een keertje kijken? Dat kan ook. De
vergaderingen van de MR en de GMR zijn
openbaar. De vergaderdata voor schooljaar
2017/18 staan hieronder:
DATUM LOCATIE TIJD
MR
05-08-2017 Kesteren Het Palet 19:00
24-10-2017 Opheusden Het Palet 19:00
23-01-2018 Kesteren Het Palet 19:00
20-03-2018 Opheusden Het Palet 19:00
29-05-2018 Kesteren Het Palet 19:00
GMR 19:30
19-9-2017 Kesteren Het Palet 19:30
07-11-2017 Opheusden Het Palet 19:30
12-02-2018 Ochten De Houtkoperschool 19:30
17-04-2018 Dodewaard De Bellefleur 19:30
18-06-2018 Echteld Prins Willem
Alexanderschool 19:30

RAPPORTEN
Woensdag 5 juli krijgen de leerlingen van groep 1
t/m 8 hun rapport mee naar huis.

EINDFEEST GROEP 8
Maandag 3 juli worden de leerlingen van groep 8

17.30 uur

om
op school verwacht. Er
gaat van alles gebeuren……………spannend!
MUSICAL TORENHOOG
Woensdag 5 juli presenteert groep 8 de musical
TORENHOOG.
De voorstelling begint om 19.30 uur. De deuren
gaan open om 19.00 uur. Rond 21.00 uur is de
musical afgelopen. Na de voorstelling zullen de
diploma’s uitgereikt worden. De basisschooltijd
zit erop! Wij wensen de leerlingen veel succes
voor de toekomst.
DAG JUF ANOUK…DAG JUF SANDRA…
Verheugd zijn wij om u te kunnen melden dat juf
Anouk(groep 5/6) en juf Sandra
(onderwijsassistente) beiden een baan hebben
gekregen op de Isandra school te IJzendoorn.
Zij zijn erg blij, maar wij uiteraard ook voor juf
Anouk en juf Sandra.
U kunt juf Anouk en juf Sandra gedag komen
zeggen op vrijdag 7 juli om 12.00 uur.
VOORSTELLEN SANDRA HEKMAN
Mijn naam is Sandra Hekman, ik ben 30 jaar en
samen met mijn man woon ik in Maurik. Vanaf
komend schooljaar werk ik op het Palet in groep
5/6.
Sinds 2009 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en
heb ik naast invalwerk, gewerkt in Utrecht, Varik
en Ophemert.
In dit schooljaar ben ik nog een paar keer
op het Palet om de kinderen te zien en voor
andere voorbereidingen. Na de zomervakantie ben
ik er iedere dag.
Ik heb er veel zin in om na de zomervakantie op
het Palet te beginnen.
SCHOOLKAMP GROEP 7 EN 8
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn naar Otterlo
gefietst. Het was die week erg heet. Ouders boden
ons spontaan waterijsjes aan. Op de heenweg en
op de terugweg stonden er ouders met ijsjes ons
op te wachten. Dit was echt geweldig! Dank jullie
wel namens de leerlingen en juf Willy.
Keukenploeg en groepsbegeleiders, hartelijk
bedankt voor jullie enthousiasme, hulp en
gezelligheid tijdens het kamp van groep 7 en 8.
Foto’s van de schoolkampen staan op de
website www.paletopheusden.nl

JULI
14-07
17-07
22-07
29-07
AUGUSTUS
15-08
16-08
16-08
18-08
19-08

03-07 Generale Torenhoog musical gr 8
Finn v/d Wardt
Roos de Groot
Mayada Ali
Dawn van Meerten

03-07 eindfeest gr 8
05-07 School schoon vegen.12.00 uur.
05-07 rapporten mee

Adriaan van der Zee
Gwenn Putman
Guus van Rens
Francisca Swinkels
Beaudey Verwoert

05-07 musical groep 8 start 19.30 uur.
07-07 dag juf Anouk en juf Sandra 12.00
uur.

07-07 Vakantie om

21-08

12.00

weer naar school

23-08 luizencontrole
28-08 Penseelstreekje nr 1

Het team van obs Het Palet wenst u een fijne
vakantie. Geniet ervan! Wij zien de leerlingen
weer op maandag 21 augustus.

uur.

