B-FIT DIPLOMA Na elke BFit-test krijgen de
deelnemende kinderen een B-Fit diploma. Op dat
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STAKING IN HET ONDERWIJS
De stakingsdag in het basisonderwijs is al
aangekondigd in de media op donderdag 5
oktober a.s. Houdt u er rekening mee dat ook onze
school zal deelnemen aan deze stakingsdag op de
Dag van de Leraar (5 oktober 2017) als er niks zal
wijzigen in ‘Den Haag’. Inzet van de staking is
een hoger salaris, een lagere werkdruk voor
basisschoolleraren en een oplossing voor het
lerarentekort.
BFIT-TEST 14 SEPTEMBER
Zoals u wellicht weet door eerdere berichtgeving
neemt obs Het Palet deel aan het programma BFit.
Dit programma heeft als doel kinderen er bewust
van te maken dat fit zijn niet alleen goed is, maar
dat het vooral ook leuk is om ermee bezig te zijn.
Het programma bestaat uit diverse onderdelen
zoals een lespakket over gezonde voeding en
bewegen, beweegoefeningen tijdens de les en elk
half jaar een B-Fittest. De 3e BFITTEST staat
gepland voor as donderdag 14 september.
Tijdens de test wordt onder andere het evenwicht,
de sprongkracht, de snelheid en het
uithoudingsvermogen van uw kind gemeten. De
eigen leerkracht staat bij het onderdeel wegen en
meten. Ouders assisteren bij de verschillende
onderdelen.
BODY MASS INDEX (BMI) Daarnaast wordt
met de BFit-test ook de lengte en het gewicht van
uw kind gemeten. Hieruit wordt de Body Mass
Index (BMI) berekend. De BMI is een index die
de verhouding tussen lengte en gewicht bij een
persoon weergeeft. De BMI is gelijk aan het
gewicht van de persoon (in kilogram) gedeeld
door het kwadraat van de lengte (in meter). Deze
formule wordt wereldwijd gebruikt door
gezondheidsprofessionals (trainers, doctoren,
diëtisten) om iemands lichaamsgewicht te
beoordelen
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diploma staat hoe uw kind op de geteste
onderdelen heeft gescoord. Deze test is bedoeld
om de leerlingen zelf te laten ervaren wat zij
kunnen en wat fit zijn betekent. Zo kunnen zij, als
een score tegenvalt, bij de volgende BFit-test
kijken of er verbetering is opgetreden. Op de
achterzijde van het diploma staan de normeringen
per leeftijdscategorie en jongen/ meisje genoteerd.
U kunt aflezen of de score van uw kind valt onder
‘zeer goed’, ‘goed’ of ‘kan beter’.
RIJKSMUSEUM GROEPEN 5/6/7/8
Op vrijdag 13 oktober gaan de leerlingen van
groep 5/6 en 7/8 op excursie naar het
Rijksmuseum te Amsterdam. Wij krijgen in het
Rijksmuseum een rondleiding. Ook gaan wij in
het rijksmuseum een workshop over de Gouden
Eeuw volgen: “PROEF DE GOUDEN EEUW”
De Rijksmuseum bus komt ons rond 08.45 uur
ophalen. Tegen 14.30 uur zijn wij waarschijnlijk
weer terug. U zult begrijpen dat wij geen precieze
tijd kunnen zeggen. Bovenstaande tijden kunnen
nog veranderen. Wij houden u op de hoogte.
Voor deze dag zoeken wij ouders die mee willen
om een groepje te begeleiden. Opgeven kan bij juf
Willy of bij juf Sandra.
UPDATE SCHOOLPLEIN PLANNEN
Wij zijn nog steeds druk bezig met onze ontwerp
plannen voor het schoolplein. Omdat wij diverse
fondsen hebben aangeschreven en wachten op hun
goedkeuring voor een subsidiebedrag kunnen wij
nog niet starten met de aanleg van het schoolplein.
Wij hopen eind oktober 2017 u hier meer over te
kunnen vertellen. Ook wachten wij nog op
antwoord van de gemeente over het toegekende
subsidiebedrag. Kortom, wij kunnen nog niet
starten omdat we afhankelijk zijn van diverse
instanties.
Wij houden u op de hoogte. Maar dit schooljaar
gaat er iets gebeuren met het schoolplein….
PODIUMOCHTEND GROEP 7 EN 8
De podiumochtend van groep 7 en 8 op woensdag
11 oktober is verschoven naar woensdag 25
oktober. Woensdag 25 oktober worden de ouders

van de leerlingen uit groep 7 en 8 uitgenodigd
voor het bijwonen van de podiumochtend. De zaal
is open om 11.15 uur. We starten om 11.30 uur.
INFORMATIEAVOND VOORTGEZET
ONDERWIJS. Op dinsdag 7 november
organiseren wij een informatie avond over het
voortgezet onderwijs. Deze info avond is voor de
leerlingen uit groep 7 en 8, met ouders.
Docenten van het:
• Hendrik Pierson College (HPC Zetten)
• Pantarijn Kesteren
• Helicon te Kesteren
geven informatie over hun school. Wat voor
mogelijkheden hebben de scholen? Hoe gaan de
scholen om met hulp aan de leerlingen? Hoe gaat
de doorstroming in zijn werk? Zij zullen om de
beurt het woord doen. Na afloop is er tijd om een
gesprek aan te gaan met de docent. Heeft u vragen
noteer ze vast en neem de vragen mee. Deze
vragen kunnen in alle rust besproken worden met
de docent. De inloop is vanaf 18.50 uur. Stipt om
19.00 uur willen wij starten. Het is uiterlijk 21.00
uur afgelopen. Wij gaan ervan uit dat alle
leerlingen uit groep 7/8 met de ouders naar deze
voorlichtingsvond komen. Bent u onverhoopt
verhinderd om naar de infoavond te komen, geef
het door aan de leerkracht.
INFORMATIEMIDDAG
De powerpoint van de informatiemiddag van 7
september jl is bijgevoegd bij dit Penseelstreekje.
De thuis inlog voor Groove me
(engels)/basispoort werkt nog niet naar behoren.
RESHARE STOPT!
Het volgende bericht ontvingen wij van reshare.
Al enige tijd zamelt uw school kleding en textiel
voor ons in. Wij zijn daar erg blij mee en willen u
daarvoor hartelijk bedanken!
Afweging kosten en baten
Als stichting werken wij zonder winstoogmerk. Al
onze opbrengsten komen ten goede aan de
projecten van het Leger des Heils. Daarom hebben
wij afgelopen periode de schoolinzameling
kritisch tegen het licht gehouden. Daaruit blijkt
dat een schoolinzameling voor ons rendabel is
vanaf 150 kg per ophaalmoment. Wij halen bij uw
school gemiddeld minder kilo's per keer op. Dit
betekent dat het inzamelen via uw school ons
meer kost dan het opbrengt. Dat druist in tegen
onze doelstelling om geld over te houden voor
onze hulpverlening. Om die reden stellen wij voor
de inzameling op uw school te beëindigen.
Alternatieven
We waarderen jullie inzet en vinden het dan ook

vervelend afscheid te moeten nemen. Als u
mogelijkheden ziet om de inzameling te verhogen
tot in ieder geval 150 kg per keer, dan horen we
dat graag. Een andere mogelijkheid is om de
kleding zelf naar een van onze sorteercentra te
brengen. In dat geval hoeven wij geen
transportkosten te maken en kunnen we u wellicht
ook een hogere vergoeding bieden. Indien beide
opties voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u de
kleding ook doneren in een van onze containers of
via een van onze korpsen. Via die weg kunnen we
helaas geen vergoeding bieden.
Agenda

14-09

BFIT

19-09

omgekeerde oudergesprekken

19-09

jeugdverpleegkundige aanwezig

21-09

omgekeerde oudergesprekken

25-09
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22-09 Mia Ordelman

