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SCHOOLKAMPEN
De leerlingen hebben een brief mee gekregen
over de schoolkampen. Op de website
www.paletopheusden.nl is deze brief altijd terug
te vinden. Het strookje uiterlijk 20 januari bij de
leerkrachten inleveren.

Allereerst wensen wij, leerlingen en
ouders, het allerbeste voor 2017!
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van een
lekkere kerstvakantie.
Op maandag 9 januari stonden de "borrelglaasjes"
al klaar en hebben wij met alle kinderen, het team
en veel ouders getoost op een heel goed en gezond
2017. Een jaar waarin we samen met elkaar, met
plezier heel veel leren!
EHBO
Donderdag 12 januari jl. is Esther Roelofs van
den Berg, de eerste EHBO les gestart in groep 8.
Helemaal nieuw van opzet is dat de leerlingen
gaan werken met een mobiele telefoon tijdens de
EHBO lessen. Zij mogen op de donderdag hun
eigen mobiel meenemen. Het mobiel protocol is in
groep 7/8 besproken. Het protocol hangt aan het
prikbord in de klas, in de hal en het is te
downloaden van de website. (zie downloads) De
EHBO lessen worden op 1 juni afgesloten met
een officieel examen. De uitnodiging krijgt u
uiteraard nog.
Als zij het eindexamen behaald hebben kunnen zij
doorgaan met jeugd EHBO. Groep 7 zal er ook bij
betrokken worden, maar doet geen examen.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Groep 8 gaat mini lessen volgen in het voortgezet
onderwijs. Het Rembrandt college in Veenendaal
hebben zij al bezocht.
-19 januari naar het Helicon te
Kesteren(donderdag) Wij worden om 11.45 uur
opgehaald met de bus en zijn rond 15.15-15.30
weer terug.
-26 januari naar het HPC te Zetten(donderdag)
-27 januari naar het Pantarijn te Kesteren(vrijdag)
Over de juiste tijden wordt u tijdig geïnformeerd.

Op dinsdag 31 januari zijn de advies/keuze
gesprekken met de leerlingen en ouders van groep
8 over het voortgezet onderwijs. Leerlingen
krijgen de uitnodiging op woensdag 18 januari
mee. De lijst hangt in de klas aan het prikbord.

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: voor 6 lessen € 67,50 per kind.
Het foto album van de kerstmusical is te vinden
op de volgende link.
KERSTMUSICAL
Veel kijk plezier. Nogmaals veel dank voor alle
geweldige hulp!

Bij de ingang van de school hangt
het Penseelstreekje uitgeprint op
groot formaat.

JANUARI
22-01 Ibrahim Alwan (2009)
22-01 Geert van de Wardt
24-01 Xiri Damoiseaux
25-01 Mariam Alouais
25-01 Melika Rahmani
27-01 Jeffrey Goedhart
30-01 Mitch Robbertsen

16-01

Penseelstreekje nr 9

16-01

Onderwijs café zie uitnodiging mail

17-01

juf Adrie lees-mediacoach aanwezig

19-01

Minilessen Helicon groep 8 terug 15.30 u

20-01

Mad Science op school.

25-01

start nationale voorleesdagen t/m 4febr

26-01

Minilessen HPC groep 8

27-01

Minilessen Pantarijn groep 8

30-01

Penseelstreekje nr 10

31-01

Adviesgesprekken groep 8(mi en avond)

