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EINDCITO GROEP 8
De schoolscore van Het Palet is 535,9.
Het landelijk gemiddelde is 534,9.
Wij liggen boven het landelijk gemiddelde.
Uiteraard zijn wij trots op onze groep 8 leerlingen.
Zij gaan naar het voortgezet onderwijs:
2 Leerlingen BASIS/KADER
1 Leerling TL/HAVO
4 Leerlingen HAVO/VWO
AFVAL ENERGIE CENTRALE REGIO
NIJMEGEN.
Groep 7 en 8 gaat op excursie naar de ARN, op 12
juni.
Om 8.30 uur staat de bus voor! Er is een
gastdocent in de klas geweest. Wij hebben al veel
geleerd over de afvalverwerking.
Hieronder een overzicht van de tijd die de natuur
nodig heeft om afval af te breken:
● papier paar dagen tot een half jaar
● appelklokhuis 2 weken
● sigarettenpeuk 1 tot 5 jaar
● kartonnen drinkbeker minstens een half
jaar
● sinaasappelschil/bananenschil 1 tot 3
jaar
● wollen sok 5 jaar
● plastic frisdrankfles 5 tot 10 jaar
● plastic zak 10 tot 20 jaar
● kauwgom 20 tot 25 jaar
● aluminium blikje 80 tot 1 miljoen jaar
● glazen fles 1 miljoen jaar
● frietbakje eeuwig
Bron: Stichting Nederland Schoon Hierboven
staat hoe lang iets erover doet om te vergaan.
Na bovenstaande gelezen te hebben, verzoeken
wij u vriendelijk om de sigarettenpeuken niet
meer voor ons schoolhek te deponeren. Hartelijk
bedankt voor uw medewerking aan het milieu,
maar ook het aangezicht van onze school.

HEK SCHOOLPLEIN.
Zoals u misschien heeft gemerkt of gezien,
hebben wij nu ook een hek aan de zijkant van bij
het fietsenhok. Veel kinderen maken hier al
gebruik van. Wij hebben de leerlingen verzocht
om de fiets netjes in het fietsenhok te plaatsen.
Een verzoek aan de ouders om tijdens de
schooltijden niet op het plein te wachten voor de
groepslokalen. Het gebeurt bijvoorbeeld dat
kleine kinderen op het raam gaan kloppen om
14.00 uur! U zult begrijpen dat dit stoort.
Vanaf dinsdag 12 juni, doen wij het schoolplein
hek aan de voorkant om 8.30 uur dicht tot 14.15
uur.
BUITENSPEELDAG
De jaarlijkse buitenspeeldag is op woensdag 13
juni op ons speelplein. Start 14.00 uur tot 17.00
uur.
EHBO EXAMEN
De leerlingen van groep 8 hebben op donderdag 7
juni het EHBO diploma behaald. Knap gedaan!
Van harte gefeliciteerd met jullie diploma!

Wethouder Keuken was
erbij om de leerlingen te
feliciteren.

OMTRENT SCHOOLKAMP…..
Nog twee weken en dan gaan de groepen 3 t/m 8
weer op schoolkamp. Het is heel begrijpelijk dat
de kinderen, maar ook de ouders dat heel
spannend vinden! De leerkrachten ervaren deze
kampen tevens als een enorme
verantwoordelijkheid en zij doen uiteraard hun
uiterste best om zo goed mogelijk voor uw
kind(eren) te zorgen! Het is daarom logisch dat er
voor de kampen regels zijn opgesteld. De
belangrijkste regels vatten wij hieronder voor u
samen:
● De groepsleiders houden de kinderen goed
in de gaten, helpen waar nodig en spelen
evt. mee. Kinderen mogen niet in de
keuken komen vanwege veiligheid en
hygiëne.
● Vanwege de nieuwe privacywet, mogen er
geen foto’s en video’s van andere kinderen
geplaatst worden op uw eigen facebook.
Alleen met toestemming van de ouder van
een leerling.
● Op de Facebookpagina van school vragen
wij aan de ouders schriftelijke
toestemming tot akkoord.
● Voor rokende leiders geldt: zoveel
mogelijk uit het zicht van de kinderen
roken.
● Tijdens het kamp zijn er voor de
begeleiders ’s avonds alcoholvrije
drankjes. Wij gaan ervan uit dat een ieder
zich hieraan kan houden.
FIETSEN NAAR SCHOOLKAMP GROEP ⅞
Juf Willy heeft een prachtige route uitgestippeld.
Met de pont over naar Wageningen. Deze wordt
gesponsord door de fam Mason. Door de
binnenvelden van Wageningen en Bennekom
fietsen wij naar Landgoed Hoekelum. Wij komen
nauwelijks op de provinciale wegen.
Wilt u ervoor zorgen dat de fiets van uw kind
nogmaals goed is nagekeken voor we weg gaan.
Niets is zo vervelend als wij met 23 leerlingen
onderweg komen te staan.
De volgende onderdelen nog eens goed nalopen:
● spanning van de ketting
● banden
● zadel goede hoogte, zadel vastzetten
● stuur vast
● goed werkende bel
● goede remmen
Is er misschien een handige vader, moeder, opa,
oma, die de fietsen wil controleren, onder
schooltijd?

Jarigen in juni...Gefeliciteerd.
JUNI
10-06
10-06
13-06
15-06
18-06
19-06
19-06

Karam Nazir
Aryana Roelofsen
Bryan van den Brink
Evra Manupassa
Alan Lachowicz
Indy v/d Kraats
Yanaevah Leatomu

JUNI

11-06

Penseelstreekje nr 17

12-06

Excursie groep , ARN

13-06

Mediacoach aanwezig

13-06

Buitenspeeldag

19-06

Spreekuur GGD

25-06

Gr 7-8 schoolkamp

27-06

Gr 7-8 terug 13.30 uur

27-06

Groep 5-6 schoolkamp

28-06

Groep 5-6 terug.

28-06

Groep 3-4 schoolkamp

29-06

Groep 3-4 terug.

02-07 Penseelstreekje nr 18...laatste dit
schooljaar
Juli
09-07

Generale Musical groep 8

11-07

Musical groep 8 Zaal open 19.00 uur.
Start stipt 19.30 uur.

