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SCHOOLFOTOGRAAF
Schoolfotograaf POSTYFOTO is op donderdag
15 september aanwezig. Broertjes en zusjes
kunnen vanaf 8.30 uur op de foto.
STUDIEDAG 16 SEPEMBER
De leerlingen zijn op 16 september vrij

vanwege de studiedag.

DE GEZONDE SCHOOL
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief nr 1,
kwamen wat opmerkingen omtrent onze
mededeling over de koeltasjes. Het is nooit onze
bedoeling geweest om u iets op te dringen. Wij
hebben hier alleen goede intenties mee gehad.
U als ouder en wij als team werken samen hard
aan de gezonde school. U bent bekend met de
fruitdagen en stimuleert dit vanuit thuis. Op
school hebben de kinderen informatie gehad over
gezond eten en drinken. We proberen steeds mee
te denken hoe we een gezonde school kunnen zijn
en blijven. Eén van de maatregelen waren de
koeltassen, waardoor de lunch van de kinderen
lekker koel blijft. Een broodje dat klef is
geworden door de warmte nodigt namelijk niet uit
tot lekker lunchen. Daarnaast hebben we als
maatregel genomen dat leerlingen ten alle tijd
water kunnen drinken uit hun doppers. Hierdoor
hebben zij naast de vaste drinkmomenten om
10.30 uur en 12.30 uur altijd toegang tot water.
Wij vinden dit hygiënischer dan drinken uit de
kraan. De doppers worden regelmatig gewassen.
KRIEBEL.. KRIEBEL.. HELPPPPPPP
Helaas, na de vakantie zijn er weer kriebelbeestjes
zat te vinden in de haren! In groep 1 t/m 8 zijn
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neten en luizen geconstateerd. Wij zijn blij dat wij
ouders hebben, die na een vakantie altijd willen
controleren.
Zijn er luizen of neten gevonden bij uw kind dan
zal de leerkracht u informeren. (aanspreken, mail,
briefje, telefoon)
Wij verzoeken dan direct actie te ondernemen!
Wassen met een speciale shampoo en kammen,
kammen, kammen. Zo kunnen we de luizen
eronder krijgen.
Deze week hebben “kriebelouders” meerdere
keren gecontroleerd.
Wilt u mee helpen….heel graag. Geef u op bij de
leerkracht van uw kind.

MEDIATOREN VREEDZAME SCHOOL

Afgelopen week is er weer een anonieme
sollicitatie geweest van groep 7 voor mediatoren.
Groep 7/8 heeft aangegeven welke leerlingen van
groep 7 zij wel zien als een goede mediator voor
onze school.
Deze kinderen krijgen vanaf 13 september 5
weken lang op dinsdag na schooltijd een training
waarin ze leren hoe zij een conflict kunnen
oplossen tussen leerlingen van de school. Aan het
eind van de training krijgen zij een diploma
uitgereikt waardoor zij dan officieel mediator zijn
van Het Palet. Deze diploma uitreiking zal plaats
vinden op donderdag 13 oktober. De ouders van
de gekozen leerlingen krijgen persoonlijk een
uitnodiging om deze uitreiking bij te wonen.
De volgende leerlingen uit groep 7 zijn gekozen:
Ramon, Iris, Mitch, Suhaa en Melika.
Allen van harte gefeliciteerd.

Gratis workshop gezonde traktaties op
school en uitreiking ‘Vignet Gezonde
school’ door wethouder.
Zoals u in het vorige Penseelstreekje al hebt
kunnen lezen hebben wij het ‘Vignet Gezonde
school’ mogen ontvangen. Het ‘Vignet Gezonde
School’ is een erkenning voor scholen die
structureel werken aan het verbeteren van de
gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.
En dat doen wij! Zo zorgen we voor actieve en
gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving,
een fris klimaat én hebben we aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl,
betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Nu wordt dit ‘Vignet’ officieel overhandigd door
wethouder dhr. Van Neerbos op vrijdag 30
september om 8.30 uur. U komt toch ook kijken?
Het belooft een geweldige opening van de dag te
worden.
Na deze officiële uitreiking maken wij er een
Gezonde ochtend van door met u en uw kind een
workshop gezonde traktaties te organiseren op
vrijdagochtend 30 september van 9.30 tot 11.30
uur. Aangezien wij boodschappen moeten doen
om deze traktaties mogelijk te maken, willen wij
graag weten of u die ochtend aanwezig zult zijn
om samen met uw kind deze gezonde traktaties te
maken. Geef u dus op via onderstaand strookje.
Wij hopen op een grote opkomst, want niks is
leuker toch om samen met uw kind te
‘kokkerellen’?
Dagindeling vrijdag 30 september:
8.30 uur : overhandiging Vignet Gezonde school
door wethouder dhr. Van Neerbos.
9.30 uur: workshop gezonde traktaties met ouders
en kinderen
11.30 uur: afsluiting gezamenlijk in de hal.
(zie bijlage)

RESHARE
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak
(s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de
beste bescherming tegen het vuil en nat worden
van de kleding.

Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en
onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar
gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes,
handdoeken, tafellakens, dekens,
kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten

Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval
(kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen,
etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding
al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van
een kringloopwinkel)

20 september
U kunt de zakken met
kleding alleen ’s
ochtends tot 09:00 uur
inleveren op
onderstaand adres:
Obs Het Palet
Patrijsstraat 2
4043 MR Opheusden.
BUURT SPORT
Gratis sporten in de Neder-Betuwe. In de groepen
zal dit besproken worden.
Hierbij een flyer als bijlage met extra informatie.

SCHOOLKORFBAL
Op woensdagmiddag 21 september doen we met
onze leerlingen weer mee het
schoolkorfbaltoernooi in Zetten. Voor deze
sportieve gaan de leerlingen in de gymles
natuurlijk goed oefenen. Voor de middag hebben
we uw hulp nodig!! De leerlingen moeten naar
Zetten worden gebracht en ook weer opgehaald.
Ook hebben we een aantal ouders nodig die een
team kunnen begeleiden (van groep 4, 5 en 6 zijn
dit groepjes van 5 of 6 leerlingen, zij spelen in een
team van 4). Groep 7 en 8 spelen met 4 jongens en
4 meisjes in een team. EN…..supporters zien we
ook graag langs de lijn!
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geen gym
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Schoolfotograaf

16-09

Studiedag.

20-09

Prinsjesdag
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Korfbaltoernooi
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30 september
Gratis workshop gezonde
traktaties op school en
uitreiking ‘Vignet Gezonde
school’ door wethouder.

SEPTEMBER
22 Mia Ordelman
26 Thomas Liethof
26 Jesarela Tentua

