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SCHOOLFRUIT
Wij zijn wederom ingeloot voor gratis schoolfruit.
De schoolfruitleveringen starten in de week van 7
november 2016 en lopen t/m de week van 10 april
2017. In totaal ontvangen wij gedurende 20 weken
drie stuks gratis groente of fruit per week.

OUDERPORTAAL
Wijziging in het ouderportaal van ParnasSys
Al een aantal jaren kunt u in het ouderportaal de
vorderingen van uw kind zien. Als u inlogt in het
ouderportaal, dan ziet u de adresgegevens,
gegevens van de groep en resultaten van de nietmethodetoetsen (CITO toetsen) . Voorheen zag u
ook de resultaten van de methodetoetsen, maar dat
is nu gewijzigd, deze resultaten zijn niet meer
zichtbaar omdat de toetsen op het gebied van o.a.
rekenen, taal en spelling op de tablets gemaakt
worden waardoor de leerkrachten deze toets
gegevens niet meer hoeven in te voeren in het
leerlingvolgsysteem van ParnasSys.
Wilt u toch weten hoe uw kind de methodetoetsen
maakt, dan kunt u dit aan de leerkracht van uw
kind(eren) vragen. De resultaten van de
methodetoetsen zijn straks wel zichtbaar op het
rapport.
Mocht u geen inlogcode hebben van het
ouderportaal van ParnasSys, stuur dan een mail
naar info@paletopheusden.nl met de vraag om
een inlogcode voor dit ouderportaal met de naam
van uw kind.
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VEILIGHEIDSPLAN
Het veiligheidsplan en de schoolgids staan beiden
op de website. Onder de knop downloads kunt u
het veiligheidsplan en de schoolgids inzien of
downloaden.
KINDERBOEKENWEEK
Op woensdag 5 oktober begint de
Kinderboekenweek 2016. Het thema van dit jaar
is “Opa’s en oma’s, voor altijd jong!”.
Wij hebben een leuk programma bedacht om deze
periode aan te werken. We openen de
Kinderboekenweek met de
KINDERBOEKENTHEE! Ieder gezin heeft
daarover al een strookje ontvangen; opa’s en
oma’s worden van harte uitgenodigd om op
woensdag 5 oktober te komen voorlezen, onder
het genot van een kopje thee en (voor de
kinderen) een beker limonade. Gezellig! Opgeven
kan door de naam in te vullen op de lijst bij de
lokalen.
KINDERPOSTZEGELS
Vanaf woensdag 28 september gaat de De
Kinderpostzegelactie weer van start. Ook onze
leerlingen uit groep 7 en 8, gaan zich inzetten
voor kinderen die dat hard nodig hebben: voor
kinderen door kinderen!
Dit jaar sieren afbeeldingen van Fiep Westendorp
de kinderpostzegels.
Wilt u zien waar onze leerlingen zich voor
inzetten, kijk dan op
www.kinderpostzegels.nl/filmpjes
GYMSCHOENEN
Herinnering: Wilt u ervoor zorgdragen dat uw
kind goede gymschoenen heeft voor onze
gymlessen? De schoenen moeten een witte (of
lichtgekleurde) zool hebben en mogen NIET
buiten gedragen zijn!

voorgelezen. Hierbij hoort een vriendenboekje
wat samen met het kind moeten worden ingevuld.

SCHRIJFONDERWIJS
Bij deze Penseelstreekjes ontvangt u een bijlage
over een wijziging in ons schrijfonderwijs. Vanaf
dit schooljaar gaan wij een nieuwe methode
gebruiken. We beginnen daar nu eerst in groep 3
en 4 mee. De methode heet “Schrijven leer je zo”
en er worden blokletters gebruikt in plaats van het
“verbonden schrift”, de “deftige letters” worden
dus afgeschaft. In de bijlage leest u hierover meer!

GEZONDE SCHOOL
Na de officiële uitreiking van het vignet
GEZONDE SCHOOL, maken wij er een Gezonde
ochtend van. U kunt met uw kind samen werken
aan een workshop gezonde traktaties. Deze is ook
op vrijdagochtend 30 september van 9.30 tot
11.30 uur. Er zijn in alle groepen ouders die zich
hebben opgegeven om mee te doen! Fijn. Er is
nog plek voor meerdere ouders. Heeft u zin en tijd
om mee te doen, dan kunt u zich nog aanmelden.
Uw kind zal het ook heel erg leuk vinden. Een
verzoek aan de ouders die zich al aangemeld
hebben:
Wilt U zelf een schilmesje en snijplankje willen
meenemen?
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.
Wij hopen dat veel ouders naar de feestelijke
onthulling van het vignet “GEZONDE
SCHOOL” komen kijken.

PROJECT KLEINE EZEL.
De aankomende weken staat in de kleutergroep
het project ‘Kleine Ezel” centraal. Dit is een
project van de bibliotheek waarin voorlezen
centraal staat. Ieder kind krijgt één of twee keer
een voorleesboek mee naar huis over Kleine Ezel.
Het is de bedoeling dat dit boek wordt

De volgende dag worden het voorlees- en
vriendenboekje weer mee naar school genomen,
waar dan met de kinderen over het boek
gesproken gaat worden. In totaal zijn er vijf
boeken die gaan rouleren. Op deze manier
proberen we het voorlezen aan kinderen te
promoten.
Voorlezen en voorgelezen worden blijft een
leuke activiteit.

PODIUMOCHTEND GROEP 7 EN 8
Woensdag 12 oktober worden de ouders van de
leerlingen uit groep 7 en 8 uitgenodigd voor het
bijwonen van de podiumochtend. De zaal is open
om 11.30 uur.
VOORTGEZET ONDERWIJS
Op dinsdag 1 november (19.00-20.30 uur.)zijn de
volgende 3 scholen uit het voortgezet onderwijs
bereid om ons informatie te geven over het
voortgezet onderwijs.
• Helicon te Kesteren
• Pantarijn te Kesteren
• HPC te Zetten
Zij geven een uitleg over de mogelijkheden op de
desbetreffende school. Heel erg prettig is dat de
bijeenkomst bij ons op het Palet is. Geen massale
drukte, persoonlijke aandacht en alle ruimte en
tijd om informatie te krijgen en vragen te stellen.
In verband met de organisatie gaan wij ervan uit
dat alle ouders en leerlingen van groep 7 en 8
aanwezig zullen zijn.
BIBLIOTHEEK ASSISTENTEN
Onze lees mediacoach Adrie Vroon, heeft 11
kinderen opgeleid tot bibliotheek assistent. Deze
kinderen, uit groep 7 en 8, gaan helpen bij het
uitzoeken en uitlenen van boeken uit onze
boekencollectie. Van harte gefeliciteerd met jullie
certificaat en succes met jullie taak!

ONDERWIJSCAFÉ
Op donderdag 6 oktober organiseren Stichting
Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk hun derde
onderwijsca met als thema “leesvaardigheid”.
Deze informatieavond zal plaatsvinden op de OBS
D’n Bogerd, Glorie van Holland 30 in
Geldermalsen.
Het onderwijscafé start om 19.00 uur (tot ca.
20.15 uur) en is bestemd voor ouders en
leerkrachten van basisschoolkinderen. Deze
interactieve avond zal geleid worden door twee
leerkrachten. Goed kunnen lezen is de basis voor
al het leren en is van groot belang voor de
ontwikkeling van leerlingen, maar vormt vooral
het fundament voor de toekomst van onze
kinderen. Leesvaardigheid is daarnaast de sleutel
om te kunnen participeren in de samenleving. Het
is daarom van groot belang dat scholen een goede
lees- en schrijfvaardigheid bij hun leerlingen
ontwikkelen. Tijdens deze avond krijgt u
informatie over: - het belang van lezen - voorlezen
- de fasen in het leesonderwijs - leesplezier herhaling en leeskilometers - wat kan je als ouders
doen? Het onderwijscafé biedt de ouders de
mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen in het hedendaagse onderwijs.
Aanmelden voor het onderwijscafé “Met het oog
op lezen” kan tot 30 september 2016 via de
website van Stichting Fluvium:
www.stichtingfluvium.nl.
OFFICE 365
Voor de leerlingen van groep 7 en 8 is er een
gratis office 365 schoolaccount
aangemaakt.(naam@paletopheusden.nl)
Zij leren in de klas met dit mailprogramma te
werken. Ook thuis kunnen de leerlingen office
365 gebruiken. Hierbij in begrepen zit:
powerpoint, exel, en one drive.

SEPTEMBER
26-09 Thomas Liethof
26-09 Jesarela Tentua
29-09 Iris Vonk
30-09 Angelica Zantvoord
OKTOBER
01-10 Nesan Ali
05-10 Veerle Leeuw
07-10 Julia Henricus
10-10 Melissa Wevers

Agenda
28-09

Kinderpostzegels

30-09

Feestelijke ochtend.

04-10

Museumdocenten aanwezig

05-10

Kinderboekenweek

05-10

Kinderboekenthee

06-10

Onderwijscafé

10-10
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podium groep 7/8
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