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RIJBEWIJS
Ouders helpen ons regelmatig met het rijden van
de kinderen naar diverse activiteiten. Daar zijn wij
u enorm dankbaar voor, maar eigenlijk weten wij
niet altijd zeker of alle ouders ook in het bezit zijn
van een geldig rijbewijs.
Aangezien het een grote verantwoordelijkheid is
om kinderen naar activiteiten te rijden, willen wij
voortaan zien dat de ouder die rijdt, in het bezit is
van een geldig rijbewijs zodat wij weten dat alle
kinderen op een veilige manier vervoerd zullen
worden. Ook spelen verzekeringstechnische
aspecten hierin een rol. Wilt u dan ook zo
vriendelijk zijn, dat als uw onze leerlingen rijdt,
om uw rijbewijs te tonen aan de leerkracht of een
kopie aan ons te overhandigen?
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en
begrip.
HVO
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Aan de kinderen en leerkrachten op het Palet heb
ik het grote nieuws al verteld. Wellicht heeft u het
al van uw kind(eren) vernomen. Mijn man en ik
verwachten in mei ons eerste kindje. We zijn er
dolblij mee en kijken er erg naar uit om hem/haar
te ontmoeten. De HVO leerlingen hebben al
mogen raden of het een jongen of meisje is en
welke naam het gaat worden. De betrokkenheid
van de leerlingen doet me erg goed.
Mijn zwangerschapsverlof start op 9 april. Na het
verlof wil ik graag wat minder gaan werken om
meer bij ons kindje te kunnen zijn. Dit betekent
dat ik ga stoppen met het geven van HVO op Het
Palet. De afgelopen 6 jaar heb ik erg naar mijn zin
gehad bij jullie op school. Samen met de kinderen
heb ik veel geleerd en gelachen. Op de jaren bij
jullie op school zal ik met veel plezier
terugkijken. Op 26 maart zal ik de laatste HVO
les geven.

Daar gaan we een mooi feestje van maken.
Gelukkig is één van mijn collega’s beschikbaar
om de HVO lessen voort te zetten op Het Palet.
Haar naam is Ariëtte Zuidhoff en zij komt 12
maart kennismaken met de kinderen en
leerkrachten.
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat ik van
u heb gekregen om het mooie HVO vak aan uw
kind(eren) te geven.
Met vriendelijke groet,
Sandra Meijer
HVO docente
OPA- EN OMADAG
Dit jaar is er weer een Opa- en Omadag. Deze is
dit jaar gepland op vrijdag 23 maart. Het
programma voor deze morgen ziet er als volgt uit:
09.30- 09.45 uur:
Inloop met koffie/thee en wat lekkers
09.45- 10.30 uur:
Presentatie van de leerlingen over waar zij mee
bezig geweest zijn tijdens het projectTechniek
10.30 - 10.45 uur:
Pauze met koffie/thee en wat lekkers
10.45 - 11.00 uur:
Leerlingen hebben pauze. Opa’s en Oma’s kunnen
eventueel buiten spelen met hun kleinkinderen..
11.00 uur:
Einde Opa-en Omadag.
10 JAAR SPOENK
De leerlingen krijgen deze week een uitnodiging
mee voor hun opa’s en oma’s.en 10-jarig bestaan
Onderwijsgroep Spoenk
In verband met het 10-jarig bestaan van
Onderwijsgroep Spoenk, wordt de Paasviering
een dag verzet. Omdat we geen twee dagen feest
achter elkaar willen, maken we er één feestelijke
dag van. Dit vindt plaats op woensdag 28 maart.
We zoeken voor deze ochtend ouders die willen
helpen. Graag horen wij ook van de ouders die
zich aan het begin van het jaar hebben opgegeven,
of dat zij ook beschikbaar zijn op woensdag 28
maart.

Liliane fonds…...
ACTIE ‘WIJ TREKKEN AAN DE BEL’
Op 21 maart trekken wij samen met honderden
scholen in Nederland, Afrika, Azië en
Latijns-Amerika aan de bel. Zo laten we samen
horen dat wij vinden dat alle kinderen in de
wereld welkom zijn op school, óók kinderen met
een handicap. Nu is dat nog niet zo want
wereldwijd gaan negen van de tien kinderen met
een handicap niet naar school.
Laat je horen!
Op 21 maart trekken we met alle leerlingen van
Het Palet en hopelijk met zo veel mogelijk ouders,
op het schoolplein één minuut aan de bel. We
maken zo veel mogelijk lawaai met toeters,
pannendeksels, bellen en andere instrumenten.
Wij laten ons om 12.00 uur horen voor kinderen
met een handicap in de armste delen van Afrika,
Azië en Latijns-Amerika! Wij hopen dat zoveel
mogelijk ouders mee doen.

Gefeliciteerd!
14 maart

Ahmad Asad

21 maart

Glenn Roelofsen

22 maart

Mike de Vriese

26 maart

Roos Vonk

OPSCHOONAKTIE 22 maart.
22 Maart gaan wij met de leerlingen de buurt
opschonen. Met z'n allen is het zo weer keurig
opgeruimd.
PROJECT TECHNIEK
Ons schoolproject TECHNIEK is inmiddels van
start gegaan.De leerlingen gaan knutselen,
experimenteren, proefjes doen, onderzoeken en
bouwen. Wij nodigen u uit voor de afsluiting van
dit project. De inloop is op donderdag 22 maart
van 17.00 – 18.30 uur. U KOMT TOCH OOK ?
KLASSELUNCH
Met het lesprogramma KlasseLunch krijgen
leerlingen van groep 7 en 8 plezier in het maken
van bewuste keuzes voor de middagmaaltijd.
Keuzes tussen gezond of iets minder gezond,
maar ook keuzes die te maken hebben met
duurzaamheid of dierenwelzijn, met cultuur of
eetgewoontes, met smaak of porties. Als creatieve
opdracht maken de leerlingen een advertentie
voor een gezonde lunch: welke keuzes maken ze
met elkaar en hoe maken ze hun boodschap
overtuigend? Tot slot genieten ze met de hele
groep van de gezellige KlasseLunch!
De klasselunch is op donderdag 22 maart. De
leerlingen van groep 7/8 hoeven dan niet zelf de
lunch mee te brengen.

12 maart

Penseelstreekje nr 12

14 maart

Media lessen door juf Hetty

19 maart

Techniki groep 5/6/7/8

20 maart

Techniki groep 1/2/3/4

21 maart

HVO: hervormde kerk 10.00 uur

21 maart

Trek aan de bel!

21 maart

Media lessen door juf Hetty

22 maart

Opschoonaktie

22 maart

Klasselunch

22 maart

Afsluiting Project 17.00 uur

23 maart

Opa en oma dag

26 maart
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