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RENOVATIE WONINGEN AAN DE
PATRIJSSTRAAT.
Vanaf maandag 13 november wordt er gestart met
renovatiewerkzaamheden aan de woningen in de
Patrijsstraat aan de overkant van onze school.
Dat betekent dat gedurende 2 weken de
Patrijsstraat ter hoogte van de Ooievaarstraat in
die periode afgesloten zal zijn. Houdt u dus
rekening met een andere aanrijroute richting de
school.
Een gedeelte van het schoolplein zal gebruikt
gaan worden voor opslag van dakplaten maar dat
wordt veilig afgezet met hekken.
Verder zal i.v.m. de veiligheid alleen het
schoolhek bij de hoofdingang geopend zijn. Dus
ook de ouders van de peuterspeelzaal zullen dit
schoolhek in deze periode gaan gebruiken.
Vrijdag 10 november zijn al voorbereidingen
getroffen voor deze wegafsluiting.
De firma Bouman gaat deze
renovatiewerkzaamheden verrichten dus mocht u
meer vragen hierover hebben, dan kunt u contact
opnemen met deze firma of de gemeente NederBetuwe.
GRATIS SCHOOLFRUIT
In de week van 13 november, start weer de gratis
levering van het gratis schoolfruit. Uw kind hoeft
op de fruitdagen(wo en do) geen fruit meer mee te
brengen van thuis. We proeven, eten met elkaar 3
soorten geleverd fruit.
MINILESSEN PANTARIJN
Groep 8 volgt op dinsdag 14 november de mini
lessen op het Pantarijn te Kesteren. Wij worden
om 9.00 uur opgehaald met de bus. Rond 12.00
uur zijn wij weer terug.
SCHOOL VOORLEESWEDSTRIJD
Dinsdag 14 november wordt het spannend in de
hal van de school. Wie gaat de school
voorleeswedstrijd winnen? Er zijn zes kandidaten.
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Deze kandidaten zijn door de leerlingen uit groep
7/8 gekozen.
De winnaar hiervan gaat door naar de regionale
voorleeswedstrijd in februari 2018. Deze
regionale voorleeswedstrijd zal ik
Ochten(Houtkoperschool) plaatsvinden.
Veel succes kandidaten.
BADMINTONTOERNOOI
Groep 7 en 8 hebben op woensdagochtend, 15
november, het jaarlijkse badmintontoernooi. Wij
gaan met auto’s naar “de Eng” te Dodewaard. Wij
vertrekken om 8.00 (!!!!!!) uur van school. Om
10.00 uur is het toernooi afgelopen. Wij gaan dan
weer terug naar school…..hopelijk met de beker.
VERZOEK
Beste ouder/verzorger,
Wilt u een vragenlijst invullen over het 10-uurtje
op school? Dit is voor een onderzoek van
Wageningen University & Research.
Ik stuur u deze vragenlijst, omdat onze school dit
onderzoek ondersteunt. De onderzoekers kunnen
niet zonder de mening en ideeën van ouders!
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10
minuten. Uw ingevulde gegevens worden
anoniem (zonder naam) verwerkt.
Alle deelnemers kunnen kans maken op een
cadeautje, zoals een dagje uit of een kinderboek.
Om de vragenlijst in te vullen, klik op deze
link: https://eq.wur.nl/eq/r1/47vag
Wilt u meer weten over dit onderzoek of heeft u
een vraag? Kijk dan op de
website:http://www.wur.nl/en/project/TU16007Groente-en-fruit-op-school-vanzelfsprekend.htm
of neem contact op met het projectteam
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

SCIENCE! Op vrijdag 17 november komt Mad
Science een spannende wetenschap &
techniekshow verzorgen op basisschool Het Palet
te Opheusden!
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich
inschrijven voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan 6
bijeenkomsten aan de slag met talloze
experimenten, activiteiten en demonstraties. De
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de
kinderen en stimuleren een onderzoekende
leerhouding.
Leer alles over het laboratorium, moleculen en
maak chemische reacties. Daarnaast ga je op
ontdekkingstocht door de ruimte, leer alles over
ruimtetechnologie en lanceer een raket!
Kinderen krijgen op deze manier een positieve
kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en
later. Na iedere les krijgen de kinderen een
pakketje en informatie mee naar huis om thuis
verder te leren en te experimenteren. De
activiteiten vinden plaats in een lokaal op de
school.

VERSIERAVOND SINTERKLAAS.
Maandag 20 november wordt er op school weer
de jaarlijkse versieravond voor Sinterklaas
gehouden. Op deze avond willen we groepen 1-2 ,
3-4 en de hal in Sinterklaassfeer brengen.
Hiervoor hebben we natuurlijk de hulp nodig van
jullie ouders. Er zijn al wat aanmeldingen
gekomen, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
De school is open vanaf 19.00 uur en natuurlijk
staat de koffie/thee klaar met wat lekkers. We
hopen op een grote opkomst.
SCHOEN ZETTEN.
Op maandag 20 november mogen alle leerlingen
van school hun schoen zetten. Dit betekent dus dat
op die dag van ieder kind 1 schoen op school
aanwezig moet zijn. Wellicht is het handig om
deze schoen al op vrijdag 17 november mee te
geven zodat als het vergeten is dit altijd nog op
die maandag kan. Graag bij de leerlingen van
groep 1-2 hun naam duidelijk op schoen plakken.
Agenda
November
14-11

mini lessen Pantarijn groep 8

14-11

school voorleeswedstrijd

15-11

badmintontoernooi groep 7/8

16-11

crea middag nr 4

17-11

Mad Science show

20-11

“versieravond” Sinterklaas

Data van de cursus:

22-11

podium groep 5/6

- Woensdag 10-01-2018

27-11

Penseelstreekje nr 7

- Woensdag 17-01-2018
- Woensdag 24-01-2018
- Woensdag 31-01-2018
- Woensdag 07-02-2018
- Woensdag 14-02-2018
Tijdstip: 12:30 uur tot 13:30 uur. Inschrijven kan
tot 1 december via
http://nederland.madscience.org

NOVEMBER

De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per kind.

14 november
18 november

Junayd van Leijen
Alan Stasiak

