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INTERNATIONALISERING
TECHNIEK
Juf Frencis en juf Jeanette zijn van 25 t/m 29
september afwezig. Zij gaan op werkbezoek
naar scholen in Estland. Meer over dit
project kunt u lezen en volgen op TEPS
Het lesrooster voor groep 3 en 4 blijft
ongewijzigd.
STAKING BASISONDERWIJS
Donderdag 5 oktober 2017 is er een
landelijke staking voor de leerkrachten van
het basisonderwijs.
Wij willen hiermee opkomen voor het
belang van het primair onderwijs.
Ook obs Het Palet doet hieraan mee.
Dit betekent dat uw kind deze dag vrij is.
De school blijft gesloten!
We willen u dit tijdig melden, zodat u
maatregelen kunt treffen, om indien nodig
opvang voor uw kind(eren) te regelen.
Let op: uw kind is ook woensdag 4 oktober
2017 vrij in verband met een studiedag.
Wij hopen op uw begrip!

KINDERPOSTZEGELS
Kinderpostzegels maakt zich sterk voor
kinderen die extra steun nodig hebben. Ze
zetten zich in voor:
– kinderen die niet bij hun ouders kunnen
opgroeien (programma Pleegzorg)
– kinderen die niet naar school kunnen
omdat ze moeten werken, en kinderen die
moeite hebben om op school mee te komen
(programma Onderwijs)
– kinderen die al vroeg hele nare dingen
hebben meegemaakt
(programma Traumaverwerking)
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Deze kinderen worden geholpen mede
dankzij de Kinderpostzegelactie.
De Kinderpostzegelactie is uniek in de
wereld. Door de actie leren Nederlandse
schoolkinderen om iets over te hebben voor
kinderen die het minder goed hebben. Het
motto is dan ook: voor kinderen, door
kinderen.
Woensdag 27 september 2017 trekken de
leerlingen uit groep 7/8 erop uit om
kinderpostzegels te verkopen.

KINDERBOEKENWEEK 2017
De Kinderboekenweek start op 4 oktober
2017. Omdat de school op die dag dicht is,
in verband met een studiedag, starten WIJ
met de Kinderboekenweek op dinsdag 3
oktober 2017. We vragen de kinderen om
dinsdag 3 oktober griezelig verkleed op
school te komen. Ook ouders mogen
verkleed als monster, griezel of als heks op
school komen. Vindt uw kind dat eng en
houdt het niet zo van griezelen, dan mag hij
of zij ook griezelig tof verkleed komen, bijv.
als een lieve heks of als vrolijke monsters.
Deze monsters zien er vooral grappig uit. De
school zal in het thema versierd zijn. In de
hal vindt dan de opening van de
Kinderboekenweek plaats.

BFIT
De leerlingen hebben het BFIT diploma
inmiddels ontvangen, en mee naar huis
genomen. Namens het team willen wij de
ouders die deze (lange) ochtend geassisteerd
hebben, heel hartelijk bedanken.
WAT ZIT ER VANDAAG IN DE
BROODTROMMEL?

Agenda

25-29 september: internationalisering techniek.

03-10 Start kinderboekenweek
04-10 Studiedag… leerlingen vrij
05-10 Staking….school dicht.
09-10 Penseelstreekje nr 4
09-10 Geen HVO
Brood en beleg
sneden gebruiken. Besmeer de boterhammen
bij voorkeur met halvarine. Halvarine bevat
minder vet dan margarine en boter, maar
levert wel de benodigde vitamine A en D.
Of u het brood belegt met kaas, vlees of zoet
beleg maakt op zichzelf niet uit. Het is wel
goed om met het beleg te variëren. Kies bij
voorkeur magere vleeswaren als kipfilet,
ham en rookvlees en 30+ kaas in plaats van
volvette kaas. Wat sla, tomaat of
komkommer erbij doet het brood minder
uitdrogen en is ook nog gezond. Bij het
zoete beleg hebben jam, honing,
vruchtenhagel en gestampte muisjes de
voorkeur; deze bevatten minder calorieën
dan chocoladehagelslag, chocoladepasta en
pindakaas.
Bron: www.voedingscentrum.nl

16-10 t/m 20-10 Herfstvakantie

SEPTEMBER
26-09 Thomas Liethof
28-09 Hellan Ali
29-09 Iris Vonk
30-09 Angelica
OKTOBER
07-10 Julia Henricus

