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SCHOOLJAAR 2017-2018
Iedereen is weer gezond en wel terug op school.
Het nieuwe schooljaar gaat de tweede week alweer
in. Namens het team wensen wij alle leerlingen een
fijn en leerzaam schooljaar toe.

TIPS VOOR EEN GEZONDE PAUZEHAP
Net als iedere ouder wilt ook u natuurlijk dat uw
kind uitgroeit tot een gezonde volwassene die
lekker in z’n vel zit. Een gezonde leefstijl is
daarvoor de beste basis. Maar hoe kunt u uw kind
gezonde eet- en beweeggewoontes aanleren? Door
de enorme hoeveelheid informatie van alle kanten
en de overvloed aan keuzes, is soms door de
bomen het bos niet meer te zien. Vaak worden er
meer vragen opgeroepen dan er antwoorden
worden gegeven. Wat kun je je kind bijvoorbeeld
het beste meegeven voor in de pauze? Het
Voedingscentrum geeft het volgende advies:
De ochtendpauze op school is hét moment om even
iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om het
vol te kunnen houden tot de lunch. Maar een
pauzehap is niet bedoeld als een hele maaltijd.
Geef daarom iets mee dat niet te groot is en niet te
veel calorieën levert.
Geschikte pauzehappen zijn bijvoorbeeld:
 (volkoren) biscuit, zoals Evergreen of
Sultana;
 fruit, zoals een mandarijn, banaan of appel;
 rijst-, meergranen- of popcornwafel;
 ontbijtkoek;
 krentenbol;
 een eierkoek;
 een boterham met halvarine en appelstroop,
vruchtenhagel of jam, worst en kaas.
De woensdag en donderdag zijn bij
ons op school fruitdagen . Dar betekent dat de
leerlingen op deze dagen in de ochtendpauze allen
fruit mogen eten. Dus geen koek of brood.
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BFIT
Op donderdag 14 september staat de 3e BFIT test
weer gepland. De BFIT test wordt afgenomen in
alle groepen. Het wordt afgenomen in de
gymzaal van de Biezenwei” van 8.30-12.30 uur.
Voor deze ochtend zijn wij op zoek naar 8 ouders
die de onderdelen willen begeleiden. Graag
opgeven bij de leerkracht van uw kind, klasbord of
per mail
willyvanbrakel@paletopheusden.nl
GYMLESSEN
De gymlessen worden gegeven op de maandagen
en donderdagen in de Biezenwei.
Gymkleding bestaat uit.
 Broekje/ shirt
 Dunne legging/shirt
 Gympakje
 Gymschoenen met witte/lichte zool.
 Sportschoenen
De kleuters gymmen in de gymzaal bij ons op
school. Ook zij hebben gymkleding nodig. Deze
kleding blijft de hele week op school omdat zij
geen vaste gymtijden hebben.
De gymlessen van groep 3 t/m groep, zijn weer op
de maandagen en donderdagen. Sportkleding en
sportschoenen zijn verplicht! Veel kinderen hebben
vandaag ondervonden dat hun schoenen te klein
zijn!! Zorgt u alstublieft voor nieuwe schoenen?
Te kleine, maar nog goede, schoenen die u niet
meer gebruikt... daar kunt u misschien een
klasgenoot nog blij mee maken!
RUILBEURS
Er wordt een (ruil)middag georganiseerd waarbij
de oude/te kleine sportkleding en materialen
kunnen omgeruild worden voor andere
sportkleding en eventuele materialen.
Woensdag 13 september 2017
Van 16:00-18:00 uur.
Waar: Omniverening s.v. Olympia Ochten
Linistraat 2a, 4051 BP, Ochten (zie bijlage)

KRIEBEL…KRIEBEL
Op dit moment hebben wij 5 aanmeldingen van
ouders om de luizencontrole te verzorgen in de
groepen
We zoeken nog een aantal personen voor de
volgende groepen:
Groep 1-2
1 of 2 personen
Groep 3-4
1 of 2 personen
Groep 5-6
minimaal 2 personen, liefst 3
Groep 7-8
1 persoon
Geef het door aan de leerkracht van uw kind(eren)
De controle wordt altijd ingepland op een
woensdag na een vakantie. Incidenteel nog eens
extra!
OUDERKALENDER/ACTIVITEITEN
De “papieren” ouderkalender/activiteitenkalender
2017-2018 zijn meegegeven aan de oudste leerling
van het gezin. Op deze kalender staan zoveel
mogelijk activiteiten, schoolkampen, toernooien
enz vast. Het kan helaas wel eens gebeuren dat een
datum toch moet veranderen. Een activiteit kan
wegens bepaalde omstandigheden niet doorgaan.
Dit wordt vermeld in het Penseelstreekje.

OMGEKEERDE GESPREKKEN
Tijdens de gesprekken staan niet de resultaten van uw
kind centraal – dat kan ook niet, want je kind is nog
maar een paar weken bezig – maar het welbevinden .
Welk karakter je kind heeft, waar hij of zij warm
voor loopt, wie zijn vrienden zijn. Alles, kortom, wat
je kind nodig heeft en wat de leerkracht moet weten
om het schooljaar tot een succes te maken.
Deze gesprekken staan gepland op dinsdag 19 en
donderdag 21september. U krijgt hiervoor een
uitnodiging.
LEGE CARTRIDGES
Inkt-Collect is gespecialiseerd in de inzameling en
verwerking van lege inkt- en toner cartridges. Zij
verzorgen de inzameling voor scholen Heeft u lege
cartridges lever ze bij ons. Wij kunnen met de
verdiensten weer leuke dingen aanschaffen.
De verzameldoos staat bij de ingang van de school.
Ook de lege batterijen kunt u bij ons deponeren.
SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 7 september komt de
schoolfotograaf. Broertjes en zusjes gaan vanaf 8.30
uur op de foto. De andere groepen volgen.

Geef hem een handig plekje.
OUDERCODE VOOR PARNASSYS.
Als het goed is heeft iedere ouder een code in zijn
mail gekregen van ParnasSys( administratie
programma). Met deze code kunt u inloggen in
ParnasSys en uw gegevens checken en vorderingen
van uw kind bekijken. Het is ook de bedoeling dat
u bij de gegevens zelf de veranderingen zoals
adres, telefoonnummers etc. aanpast. Wanneer u
geen code heeft of u bent hem kwijt geraakt wilt u
dit dan melden bij Juf Lenny. Wij zullen dan zorg
dragen dat uw een code krijgt.

INFORMATIE MIDDAG
U bent van harte welkom op de informatiemiddag op
donderdag 7 september van 13.15 uur tot 14.15 uur.
In dit uur willen wij u informeren over:
 de nieuwe tablets
 Snappet: volgen en rapport.
 digitale programma’s,
 Klasbord
 office 365
 ParnasSys/ouderportaal
 Interne begeleiding binnen obs Het Palet.

AUGUSTUS
30-08 Mateo Ordelman (2012) 2
31-08 Grad Swinkels (2011) 2
SEPTEMBER
03-09 Shishay Nguse Berhane
04-09 Liam Raaphorst
05-09 Eline Leeuw

Agenda
04-09 start opleiding mediatoren 14.30 uur
07-09

fotograaf

07-09

informatiemiddag aanvang 13.15 uur

11-09
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