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STAKING
Dinsdag 12 december is de school gesloten in
verband met de landelijke staking.
KERSTMARKT

De warme gerechten mogen vanaf die tijd naar
binnen worden gebracht. Om 16.50 uur mogen de
kinderen naar binnen.
Het diner begint om 17.00 uur tot 18.20 uur.
Van 18.15 uur – 18.30 uur bent u als
ouder/verzorger weer van harte welkom. Op het
plein kunt u eerst wat drinken. Om 18.30 uur
vindt een podiumoptreden met sfeervolle
kerstliedjes plaats van alle groepen in de hal, als
afsluiting van de avond.
Rond 18.40/18.45 uur is de viering afgelopen.
Na de optredens gaan de kinderen eerst terug naar
de klas.
U kunt uw kind(eren) bij de klas(sen) ophalen.
Wij laten de kinderen niet alleen naar huis gaan
(tenzij dit is overlegd met de eigen leerkracht)
EENZAME OUDEREN
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op vrijdag 15
december, wenskaarten maken voor eenzame
ouderen. Maandag 18 december gaan wij deze
naar het Anker te Kesteren brengen. Hiervoor
heeft uw kind toestemming nodig. Zie
begeleidende brief bij dit Penseelstreekje nr 8.
VUURWERKLES groep 7/8

Bureau Halt "Vuurwerk
voorlichting"
Donderdag 14 december krijgen we een gastles
van bureau Halt over veilig omgaan met
vuurwerk.

**KERSTVIERING OP SCHOOL **
Donderdag 21 december 2017 vieren we met de
kinderen Kerst op school. Dit jaar hebben we
weer gekozen voor een kerstdiner in de avond.
Vanaf maandag 11 december a.s. kunt u bij de
klas(sen) van uw kind(eren) aangeven aan de hand
van een inschrijflijst wat u wilt maken voor het
diner. In groep 1/2 zijn dat menukaartjes.
Op donderdag 21 december zijn de kinderen om
16.45 uur welkom op het schoolplein. Eerder gaat
de poort niet open.

moeten handelen. Hierbij gebruiken wij ons
“draaiboek ontruimingsoefeningen” en ook
evalueren we de oefening nadien. Het is
verstandig om op die dag uw kind een dikke trui
aan te laten trekken. We hebben geen tijd om de
jassen te pakken! We spelen immers een echte
brand na.
In de loop van het schooljaar wordt er nog een
onaangekondigde ontruimingsoefening gepland.

EHBO LESSEN
Op donderdag 11 januari zal Esther Roelofs, weer
starten met de wekelijkse EHBO lessen aan groep
8. In juni doen de leerlingen een praktisch
examen. Het examen is in de avonduren. Na het
examen volgt een feestelijke diploma uitreiking.

BRANDOEFENING
We hopen het nooit mee te maken, maar er kan
een brand ontstaan in, of vlakbij het
schoolgebouw. Het is belangrijk om je op zo’n
situatie voor te bereiden. Dit doen we door
aangekondigde en niet aangekondigde
brandoefeningen te doen.
Op 11 januari 2018 staat de aangekondigde
brandoefening gepland.
Van tevoren bespreken de leerkrachten met hun
groep dat het om een oefening gaat en er wordt
precies besproken wat de bedoeling is als het
alarm af gaat.
Het is belangrijk om een brandoefening
regelmatig te herhalen, zodat iedereen weet hoe ze

VERPLICHTE EINDTOETS IN GROEP 8
Met de invoering van de verplichte eindtoets
Primair Onderwijs is het schooladvies leidend
geworden. Dit schooladvies moet de school vóór 1
maart uitgebracht hebben. Elke leerling in groep 8
van de basisschool krijgt van zijn school voor 1
maart een schooladvies. In het schooladvies staat
welk type voortgezet onderwijs het beste bij de
leerling past. De school kijkt daarvoor onder
andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling
tijdens de hele basisschoolperiode. De leerkracht
kent de leerlingen goed en heeft een belangrijke
stem in het geven van een schooladvies.
AANMELDEN VAN LEERLINGEN IN HET
VOORTGEZET ONDERWIJS
In januari gaan de leerlingen van groep 8 nog
twee scholen bezoeken in het VO. Ook gaan zij
daar weer de minilessen volgen. De leerlingen
krijgen een indruk en proeven van de sfeer in de
school. Daarna gaan zij een keuze maken. Op
dinsdag 30 januari zijn de gesprekken met juf
Willy. Ouder(s) en leerlingen zijn bij dit gesprek
aanwezig. Voor groep 8 worden er geen
gesprekken ingepland op 13 februari of 15
februari 2018.
De inschrijfformulieren worden meegegeven.
Ouders melden hun kind aan bij de VO-school.
Zodra de aanmelding voorzien is van een
compleet dossier(dit wordt gemaakt door de
leerkracht en verstuurd in een beschermde digitale
omgeving)), heeft het schoolbestuur van de VOschool waar het kind aangemeld is, zorgplicht. Er
wordt bekeken of de leerling het juiste onderwijs
en de juiste ondersteuning kan krijgen op de
school van eigen keuze.
Heeft u vragen dan kunt u uiteraard terecht bij de
leerkracht, juf Willy
Op bijgaand adres is veel informatie te
vinden.http://www.nieuweregelgevingovergangp
o-vo.nl/toelating-vo/#schooladvies-leidend

NIEUWJAARS TOOST!
Op maandag 8 januari 2018 om 8.30 uur zetten
wij de "borrelglaasjes" weer klaar en gaan we met
alle kinderen, het team en ouders toosten op een
heel goed 2018!
Groep 7/8 gaat deze maandagochtend later naar
gym.

Agenda

Het team van Het Palet wenst u
en alle kinderen een
“ Hartelijk Kerstfeest’
en een gelukkig en gezond 2018 !

DECEMBER
09-12 Jaru Huiberts
09-12 Ylvie Damoiseaux
22-12 Marina van de Kraats
24-12 Joanna van Schaik
29-12 Niels van Leerdam
31-12 Mobina Rahmani
JANUARI 2018
LEVI is als eerste jarig in het nieuwe jaar!
01-01 Levi van de Sluis
05-01 Samantha van Geffen
09-01 Oskar Blaszczyk
09-01 Casper de Haas
10-01 Lucas Vink
14-01 Charléne van Baak

12-12

STAKING

13-12

Kerstmarkt

14-12

Vuurwerkles HALT groep 7/8

15-12

Kerstkaarten maken gr 7/8

18-12

Kerstkaarten bezorgen

21-12

Kerstviering

22-12

Start kerstvakantie om 12 uur!!!

25-12

eerste Kerstdag

26-12

tweede Kerstdag

31-12

oudejaarsdag

2018
01-01

nieuwjaarsdag 2018

08-01

Proosten op het nieuwe jaar 2018

10-01

Luizencontrole

10-01

Vervolg EPJO groep 7/8

11-01

EHBO gr 8, eerste les

11-01

aangekondigde ontruiming.

15-01
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