welkom op het HPC. Deze avond is bedoeld voor
de leerlingen van groep 7 en 8, met ouders.

Patrijsstraat 2
4043MR Opheusden
Tel: 0488-441451
Email: info@paletopheusden.nl

FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN
De facultatieve oudergesprekken staan gepland in
de week van 29 oktober. De leerkracht zal u,
indien nodig, uitnodigen voor een gesprek.
Niet alle ouders krijgen dus een uitnodiging.
Wanneer de leerkracht een gesprek nodig vindt,
krijgt uw kind de uitnodiging mee.
GROEP 7 EN 8
BIBLIOTHEEKASSISTENTEN
Dit zijn de nieuwe bibliotheekassistenten uit
groep 7 en 8, voor dit schooljaar. Dagelijks
zorgen zij ervoor dat de bibliotheek weer “om
door een ringetje te halen” is.
In een opgeruimde boekenkast is het voor de
leerlingen van alle groepen, leuker en
makkelijker, om een goed boek uit te zoeken.

Gr 7: Elin, Valentijn, Amen, Junayd, Memuna, Cherlenne
Gr 8: Cassandra, Dean, Jurgen, Wesam en Rianne (niet op de foto)

REMBRANDT COLLEGE
Vrijdag 2 november brengt groep 8 een bezoek
aan het REMBRANDT COLLEGE te
Veenendaal. Zij worden om 11.15 uur met de bus
opgehaald en rond 15.00 uur weer teruggebracht
bij school. De leerlingen komen dus iets later
thuis.
De scholenmarkt op het HPC is verhuisd naar 28
november. Van 18.30-20.45 uur , bent u van harte

PODIUM GROEP 7 EN 8
Groep 7 en 8 verzorgt op woensdag 17 oktober.
Genodigden zijn de ouders, familie en bekenden
van leerlingen van deze groep.
We starten om 11.30 uur. Tien minuten voor
aanvang is de “zaal" geopend.
Op woensdag 7 november is groep 5 en 6 aan de
beurt.

GIDEON SAMSON: KINDERBOEKEN
SCHRIJVER
De schrijver Gideon Samson was in groep 7 en 8
op bezoek. Wat hebben wij genoten en gelachen.
Hij is een heel enthousiaste verteller. Gideon
Samson heeft uit eigen werk voorgelezen. Aan
het eind werd er een quiz gespeeld over hetgeen
verteld was.
De winnaar heeft een gesigneerd boek gekregen.
Gefeliciteerd Nuriah!
De groep is aan hun eigen boek begonnen.
STUDIEDAG 29 OKTOBER
Op 29 oktober, aansluitend op de herfstvakantie,
zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten hebben een
studiedag.
Groep 5 en 6
Op dinsdag 2 oktober is juf Susan in de groep
begonnen. Het was een goede, gezellige start!
Twee weken geleden rondden wij het eerste thema
van Meander (aardrijkskunde) af. We hebben veel
aandacht besteed aan het “leren leren”. Hoe doe je
dat nou het beste? De toets is goed gemaakt!
Nu zijn we bezig met Brandaan (geschiedenis).

In groep 6 hebben we een nieuw soort sommen
geleerd; Aftreksommen in een HTE-schema. Dus
onder elkaar uitrekenen, met lenen bij de “buren”.
Het leek heel lastig, maar de kinderen in groep 6
hadden het vlot door! We oefenen het (snel)
uitrekenen ook op onze nieuwe wisbordjes! Heel
handig tijdens de instructie en iedereen is
daardoor goed betrokken bij de les.
Afgelopen maandag hebben we vanwege de
Kinderboekenweek, bezoek gehad van Erik van
Os; een kinderboekenschrijver. Superleuk! We
hebben gezongen (hij speelde gitaar), werden
voorgelezen en mochten vragen stellen. Hij gaf
ook alvast een voorproefje van zijn nieuwste
boek! De volgende stap is nu… zelf een verhaal
gaan schrijven op onze Chromebooks!
LUIZENCONTROLE
Op woensdag 31 oktober staat er weer een
controle gepland.

Verjaardagen Oktober en November

18-10
19-10
19-10
23-10
25-10
25-10

Nuriah Roodbeen
Senna van der Garde
Amen Kahol
Memuna Kanu
Davood Rahmani
Noah van Vugt

NOVEMBER
1-11 Dean Drost
2-11 Rianne van der Stap

Agenda
De Plusklas
In verband met de kinderboekenweek (er kwamen
schrijvers op school) en door het invallen, is er
deze week haast geen plusklas geweest. Gelukkig
hebben de kinderen hun plusrooster in de map,
daar kunnen ze in de klas aan verder werken. De
proeven verplaatsen we naar volgende week
dinsdag.

17 oktober podium groep 7 en 8
22 oktober t/m 26 oktober
herfstvakantie
29 oktober leerlingen vrij studiedag
nr1
30 t/m 2 november incidentele
gesprekken met ouders
2 november Rembrandt college
5 november Penseelstreekje nr 5

