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DE VERJAARDAGSTRAKTATIES
(ingezonden brief)
In het laatste penseelstreekje (nr.3) stond het
bericht dat Het Palet op vrijdag 30 september het
vignet GEZONDE SCHOOL gaat ontvangen. Dat
is natuurlijk geweldig nieuws. Naast de fruitdagen
wordt er nu ook water gedronken tijdens de les en
worden wij als ouders er (nogmaals) op gewezen
dat een gezonde traktatie met de verjaardag
gewenst is. Er is veel aandacht voor gezond leven
en lekker bewegen. SUPER!! Zeker als je kind
daar zelf ook hard mee bezig is en dagelijks
keuzes maakt over eten en bewegen om zelf een
beetje gewicht te verliezen. Wat erg jammer is, is
dat er nog steeds ouders zijn, die hier niet aan
meedoen. Wordt het niet gelezen, weten ouders
het niet, of hebben sommige ouders gewoon lak
aan de schoolregels? Dat is wat ik mij afvraag.
Chips en chocola worden namelijk nog steeds
getrakteerd bij verjaardagen op school. Sommige
kinderen kunnen zich deze (bijna wekelijkse)
uitzonderingen niet permitteren en zijn zich
daarvan ook bewust. Ze weten dat ze de traktaties
beter niet kunnen eten maar komen wel heel vaak
in de verleiding. Dat is echt lastig voor deze kids.
Ook voor de ouders van deze kinderen. Ik zie
bijvoorbeeld aan mijn kind dat hij het elke keer
weer heel moeilijk heeft met een ongezonde
traktatie in de klas en hoe hij hiermee worstelt.
Vandaar nu deze oproep. Mijn vraag aan ouders is
om bij een traktatie in de klas rekening te houden
met alle kinderen in de klas en de traktaties
gezond en gezellig te maken voor iedereen. En
laten we die uitzonderingen dan maar bewaren
voor de grote festiviteiten op school. Want zeg
nou zelf, worteltjes strooien met het
Sinterklaasfeest, daar zit toch niemand op te
wachten…
Gonny Den Hartog
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INTERNATIONALISERINGSPROJECT
TEPS (Techniques for European School
Children).
Het internationaliseringsproject van 2 jaar geleden
is Het Palet zo goed bevallen en heeft ons mooie
dingen opgeleverd dat wij als Palet weer een
subsidie aanvraag hebben gedaan voor een
internationaliseringsproject van 3 jaar met als
thema ‘Techniek’. We gaan met buitenlandse
collega’s samenwerken en ervaringen uitwisselen.
Dat betekent dat wij op school gedurende 3 jaren
buitenlandse collega’s uit Tsjechië, Griekenland,
Spanje, Estland, Ierland, Malta/Gozo en Turkije
op bezoek krijgen.
Ook onze juffen gaan een keer op reis naar deze
landen.
Voor u ter informatie komen er in de week na de
herfstvakantie al buitenlandse leerkrachten bij ons
op school. Uw kind zal daar vast iets over gaan
vertellen, want ze komen op dinsdag
25 en woensdag 26 oktober bij ons op school. De
kinderen op school gaan dan werken met door ons
zelf gemaakte “Techniekkisten”. Een bijkomend
groot voordeel is dat onze kinderen de geleerde
Engelse taal in de praktijk kunnen brengen. We
laten enkele kisten dit schooljaar ook aan u zien.
Wij hopen weer op een goede buitenlandse
samenwerking en we hebben er erg veel zin in.

SCHOOLMATERIALEN.
Wij willen uw aandacht vragen voor de omgang
met schoolmateriaal. Dit doen wij, omdat we zien
dat er niet altijd zuinig met materiaal omgegaan
wordt. Wij zien bijvoorbeeld dat de tablethoesjes
die al enige tijd op school zijn, beklad zijn. De
hoesjes worden echter hergebruikt en u begrijpt
vast dat het er niet fraai uitziet als een kind een
beklad hoesje krijgt. Er kunnen kosten in rekening
worden gebracht voor het moedwillig bekladden
of bekrassen voor hoesjes. Dit willen we
voorkomen.

Kinderen uit groep 1 t/m 8 moeten leren hoe zij
met materiaal om horen te gaan. Het materiaal kan
bestaan uit: (school)boeken, etuis, tablethoesjes,
ontwikkelingsmateriaal, potloden en pennen. Op
school wordt met de kinderen besproken hoe zij
hiermee om horen te gaan. U heeft er thuis ook
invloed op. Denk bijvoorbeeld aan het huiswerk
dat meegegeven wordt. Heeft uw kind begeleiding
nodig bij het netjes omgaan met huiswerk? Of kan
uw kind dit al heel goed?
Alvast bedankt voor uw medewerking.

vervolgschool moet worden gemaakt. Een
spannend en enerverend jaar voor kinderen van 11
– 12 jaar en ook voor hun ouders en/of verzorgers.

LUIZENCOMMISSIE.
Momenteel wordt er door de “kriebelouders”extra
controle uitgevoerd. Er zijn nog steeds leerlingen
die luis of neten hebben. Wilt u uw kind ook thuis
goed blijven controleren. Ook direct behandelen
met een goede luizenshampoo. Als iedereen direct
actie onderneemt dan pas kunnen we ernaar toe
werken om alle luizen weer de school uit te
bannen.
Woensdag 2 november zal er weer een controle
plaatsvinden.

De leerlingen volgen een viertal lessen op de
manier waarop wij iedere dag met onze leerlingen
werken. Ze gaan aan de slag met een eigen
rooster, met werkwijzers, in kleine groepen én
met veel activerende didactiek.De leerlingen
worden met de bus gehaal en rond 15.00 uur weer
netjes afgezet bij Het Palet.

SCHOOLPLEIN
Hallo kinderen en ouders.
We gaan dit jaar met ons schoolplein aan de gang.
Wij zijn door juf Jeanette en juf Diana gevraagd
om mee te denken en te helpen om het schoolplein
aan te pakken. De kinderen mogen ook aangeven
wat ze willen veranderen en wat ze graag op het
plein zouden willen hebben. Uiteraard zijn andere
ouders ook van harte welkom om mee te denken
en te helpen, want er moet heel wat werk worden
verricht.
Het schoolpleinteam.
Willemien (moeder Aiden en Liam)
Hans (vader Marina en Indy)
Vader van Nesan, Suhaa, Mayada, Nansi en
Hillan
Angela (tante van Milan en Dylan)
Johanna (moeder van Niels)

MINI LESSEN GROEP 8
Schooljaar 2016-2017 is alweer een aantal weken
bezig. Voor de leerlingen van groep 8 een
belangrijk jaar. Nog één jaar op de basisschool,
een jaar om te laten zien wat ze in hun mars
hebben. Een jaar waarin de keuze voor een

Leerlingen uit groep 8 willen zich een beeld
vormen van de “middelbare” school. Om een
bijdrage aan deze beeldvorming te leveren
bezoeken wij de inloopdagen. Het doel van de
inloopmiddag is om leerlingen, samen met de
klasgenoten en de eigen docent, in het echt kennis
te laten maken met het Voortgezet Onderwijs. Op
1 november gaan wij naar het Rembrandt College.

De leerlingen van groep 8 komen iets later thuis.
INFORMATIEAVOND VOORTGEZET
ONDERWIJS. Op dinsdag 1 november
organiseren wij een informatie avond over het
voortgezet onderwijs.
Deze info avond is voor de leerlingen uit groep 7
en 8, met ouders.
Docenten van het Hendrik Pierson College (HPC
Zetten), Pantarijn Kesteren, en het Helicon te
Kesteren, geven informatie over hun school. Wat
voor mogelijkheden hebben de scholen?, hoe gaan
de scholen om met hulp aan de leerlingen?, hoe
gaat de doorstroming in zijn werk?.
Zij zullen om de beurt het woord doen.
Na afloop is er tijd om een gesprek aan te gaan
met de docent. Heeft u vragen noteer ze vast en
neem de vragen mee. Deze vragen kunnen in alle
rust besproken worden met de docent.
De inloop is vanaf 18.50 uur. Stipt om 19.00 uur
willen wij starten. Het is uiterlijk 21.00
uur afgelopen.
Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen met ouders
naar deze voorlichtingsvond komen.
Bent u onverhoopt verhinderd om naar de
infoavond te komen, geef het door aan de
leerkracht.
OUDERBIJDRAGE
Inmiddels hebben alle ouders bericht ontvangen
over de machtiging voor de ouderbijdrage. Deze
machting aub voor 12 oktober inleveren bij de
leerkracht van uw kind. Uiteraard mag het ook
eerder! Hartelijk bedankt.

NIEUWE ZONNESCHERMEN
In de herfstvakantie krijgen alle groepen nieuwe
frisse en fleurige zonneschermen.
De hoofdkleur van (uitvalschermen) is groen met
een werkje erin en een streepje paars
Groep 1/2 en 7/8 krijgen rolgordijnen, deze zijn
geel van kleur.

VIGNET GEZONDE SCHOOL

Het was een drukke maar gezellige ochtend. Het
vignet “gezonde school” werd onthuld door de
wethouder van onderwijs;Vincent van Neerbos.
Het fotoalbum is te vinden op onze website
Het gezonde school vignet
Agenda
11-10

Lees media coach

12-10

Podium groep 7/8

17 t/m 21 oktober herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
internationaliseringsweek
27-10 GGD aanwezig
31-10
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Fijne herfstvakantie.

10 Melissa Wevers
18 Nuriah Roodbeen
19 Senna van der Garde
23 Memuna Kanu

