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KERSTMUSICAL 2016
“ De Sneeuwkoningin” , zo heet de kerstmusical
die dit jaar door onze kinderen wordt opgevoerd.
U kunt de kerstmusical bewonderen op donderdag
22 december a.s. in de hal van onze school.
Kaartverkoop start vanaf maandag 12 december
a.s.
Het rode of groene kaartje dat u koopt, is tevens
uw entreebewijs!
Met dank aan de Christelijke Zangvereniging
Con Amore uit Opheusden
voor het lenen van de stoelen.
(zie foto)

KAARTVERKOOP

Kaartverkoop en andere kerstmusicalzaken.
**De kaartverkoop gaat maandag 12 december a.s.
van start.
Op maandag 12 december van 14.30 – 14.45 uur
Op dinsdag 13 december van 08.30 – 09.00 uur
Op woensdag 14 december van 12.30 – 12.45 uur
Op vrijdag 16 december van 08.30 – 09.00 uur
De rode kaartjes zijn voor de
OCHTENDVOORSTELLING
De groene kaartjes zijn voor de
AVONDVOORSTELLING
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KERSTMUSICAL VEILIGHEID!
Vorige week heeft uw kind een brief meegekregen
over de kerstmusical. Deze week kunnen er dan
ook kaartjes worden gekocht. Er kunnen tijdens de
ochtendvoorstelling en avondvoorstelling 2
personen per kind komen kijken. Vanwege de
brandveiligheid kunnen wij helaas niet meer
kaartjes verkopen. Wij kunnen dan ook niet meer
dan 2 personen per kind toelaten in onze hal en
hopen op uw begrip hiervoor. Veiligheid staat bij
ons voorop!

ACTIE OLIEBOL
Vorige hebben onze leerlingen een bestellijst
meegekregen om bestellingen voor oliebollen en
appelflappen op te nemen. De opbrengst is voor
het verbeteren van ons schoolplein.
De leerlingen leveren de lijsten tegelijk met het
geld in bij de leerkrachten.
Wilt u deze lijst uiterlijk woensdag 14 december
meegeven?
De oliebollen kunnen prima in de diepvries
worden bewaard tot oudejaarsdag!
FOTOALBUM SINTERKLAASFEEST
Namens het team willen wij Kimberley van
Rens(moeder van Guus, groep 1) hartelijk
bedanken voor de prachtige foto’s.
Kimberley is de gehele op school aanwezig
geweest om de mooiste plaatjes te schieten.
Inmiddels staan de foto’s op de website.
Neem een kijkje op:
http://www.paletopheusden.nl/fotoalbum
VREEDZAME SCHOOL
Leuk om te horen: op het Helicon had een oudleerling van onze school een conflict met een
andere leerling. Om dit op te lossen heeft ze
gevraagd of ze een andere oud-leerling mocht
vragen om mediator te zijn! Super! We hopen dat
onze leerlingen dit in de toekomst meenemen en
toepassen in situaties die zich daarvoor lenen.

OPBRENGSTEN EINDTOETS 2016
Buurtfacts publiceert een vergelijking van alle
eindtoetsresultaten van Nederlandse basisscholen
over de afgelopen drie jaar. Obs Het Palet scoort
een 7,1. Hier zijn wij als school trots op. Scoort
Het Palet beter of slechter dan vergelijkbare
scholen? Neem een kijkje….

Jeanette om een blik in de doos te werpen (boeken
kosten €0,20 tot €0,50 per stuk). Van verdiende
geld kunnen we weer nieuwe titels kopen.
CREA.
Hierbij bedanken we alle ouders die zich de
afgelopen 4 donderdagen creatief hebben
uitgeleefd met onze leerlingen. Er zijn hele mooie
producten gemaakt en ook verschillende
technieken aangeboden. Zonder jullie inzet was
dit niet mogelijk! Daarom: BEDANKT! We
hopen dat jullie dit resultaat absoluut niet
haalbaar, daarom: BEDANKT! We hopen dat
jullie er vanaf 2 februari weer bij kunnen zijn.
Ook dan gaan we weer op de donderdagen aan de
slag (2, 9, 16 en 23 februari 2017).
EHBO
Groep 8 start op 12 januari 2017 met les 1 van
jeugd EHBO. Vanaf deze datum zijn de lessen
wekelijks van 11.00-12.00 uur. In juni doet groep
8 examen.

VOORTGEZET ONDERWIJS
In januari gaan de leerlingen van groep 8 meerdere
scholen bezoeken in het VO. Ook gaan zij daar
lessen volgen. De leerlingen krijgen een indruk en
proeven van de sfeer in de school. Daarna gaan zij
een keuze maken. Op dinsdag 31 januari zijn de
gesprekken met juf Willy.
Ouders en leerlingen zijn bij dit gesprek aanwezig.
LEESVOER
Misschien heeft u het al gehoord, maar vanaf heden
is een abonnement op de bieb voor de jeugd tot 18
weer helemaal gratis! U als ouder moet mee voor de
legitimatie, maar de pas is gratis. Op maandag- en
woensdagmiddag en op woensdagavond is er
iemand aanwezig om een pasje uit te geven Op
school maken we ook gebruik van de bibliotheek: de
bibliotheek op school. Hier krijgen we alle lessen
van Juf Adrie voor en ook hulp om de schoolbieb
up-to-date te houden. Daarom hebben we nu weer
een doos boeken over die vervangen zijn. Hier zitten
nog prima boeken tussen. Deze zijn voor een
prikkie op school te koop. Dus als u nog lekker
wat boeken voor de kerstvakantie in huis wilt
halen, kom dan even vragen bij juf Frencis of juf

SEXUELE VOORLICHTING
Groep 7 en 8 start in de maanden december en
januari met de les kist van de GGD. De les kist
'Van uk tot stuk' gaan over relaties en seksualiteit.
Aanvullende materialen zoals
boeken, aanschouwend materiaal, brochures e.d.
sluiten aan bij bepaalde lessen uit de methode.
Sinds kort zijn de thema’s seksualiteit en seksuele
diversiteit verplicht gesteld voor het
basisonderwijs als expliciet onderdeel van
kerndoel 38. Door met de leskisten te werken kan
invulling gegeven worden aan dit kerndoel. Het
lespakket houdt rekening met verschillende
culturen en religies en heeft aandacht voor
uiteenlopende leefvormen.

EXPERIMENTEREN MET DE
GEKKE PROFESSOREN VAN DE MAD
SCIENCE
Vrijdag 20 januari komt Mad Science een
spannende wetenschap & techniekshow verzorgen
op basisschool het Palet te Opheusden!
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich
inschrijven voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus.
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag
met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de
belevingswereld van de kinderen en stimuleren
een onderzoekende leerhouding.

Leer komend jaar alles over robots, ga aan de slag
met superkrachtbronnen, en verbaas je in de les
'Mengsel Mix'! Fantastische lessen!
Kinderen krijgen op deze manier een positieve
kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en
later. Na iedere les krijgen de kinderen een
pakketje en informatie mee naar huis om thuis
verder te leren en te experimenteren.
De activiteiten vinden bij voldoende
aanmeldingen plaats in een lokaal op de school.

Data van de cursus:
* Woensdag 15-02-2017
* Woensdag 22-02-2017
* Woensdag 08-03-2017
* Woensdag 15-03-2017
* Woensdag 22-03-2017
* Woensdag 29-03-2017
Tijdstip: 12:30 tot 13:30 uur.
Inschrijven kan tot 1 februari via
http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!
Deelname kost voor 6 lessen € 67,50 per kind.

12-12
14-12
20-12
22-12
23-12
31-12

start kaartverkoop musical
luizen controle
generale musical
musical, kerstlunch, musical
12.00 uur KERST vakantie
LAATSTE DAG VAN 2016

JANUARI
01-01 GELUKKIG NIEUWJAAR
09-01 Nieuwjaars toost 8.30 uur
11-01 luizencontrole
16-01 Penseelstreekje nr 9

NIEUWJAAR TOOST!

DECEMBER
22-12 Marina van de Kraats 3
24-12 Joanna van Schaik
25-12 1e Kerstdag
26-12 2e Kerstdag
29-12 Niels van Leerdam
31-12 Mobina Rahmani

JANUARI 2017
01-01 Levi van de Sluis
05-01 Samantha van Geffen
08-01 Robin van Deelen
09-01 Oskar Blaszczyk
09-01 Casper de Haas
10-01 Lucas Vink
14-01 Charléne van Baak

Op maandag 9 januari 2017 om 8.30 uur staan de
"borrelglaasjes" weer klaar en gaan we met alle
kinderen, het team en ouders toosten op een heel
goed, leerzaam en gezond
.
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