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BEZOEK BUITELANDSE GASTEN
Maandag a.s., 6 oktober, verwelkomen wij weer
gasten uit Ierland, Engeland en Praag. Deze
gasten werken in hun land ook op basisscholen en
zij komen bij ons naar ons onderwijs kijken.
Daarnaast is er een thema aan dit project
gekoppeld: anti-xenofobia (antivreemdelingenvrees). Op onze website onder het
kopje PAXEP kunt u daar nog veel meer over
lezen. Hiervoor hebben wij in de hal een leuke
fototentoonstelling en worden er lessen gegeven
over andere landen en culturen.
UITNODIGING
Op de jaarkalender staat voor 15 oktober een
podiumochtend gepland voor groep 1 en 2.
Vanwege het buitenlandse bezoek krijgt deze dag
een andere invulling.
Iedereen is van harte welkom om op donderdag 9
oktober een optreden van alle groepen bij te
wonen vanaf 10 uur tot ongeveer 10.45 uur. Groep
5 t/m 8 hebben les gehad van een dansdocente,
Elisabeth. Wat zij met groep 5 t/m 8 heeft
geoefend wordt getoond op 9 oktober. Ook zullen
de groepen 1 t/m 4 een klein optreden verzorgen.
Om iedereen de gelegenheid te geven de
optredens te zien, herhalen we op woensdag 15
oktober de podiumochtend om 11.30 uur.
VAN HARTE WELKOM!!!

SCHOOLFOTOGRAAF
Inmiddels hebben alle leerlingen hun
schoolfoto bestelformulier mee naar huis
gekregen. U kunt als ouder deze foto’s
bestellen via het internet met de unieke code
op het bestelformulier.
De betaling loopt via de schoolfotograaf.
De bestellingen worden standaard naar
het huisadres gestuurd.
Bij een bestelling van voordeelpakketten,
foto- en/of combivellen van individuele foto’s

wordt er automatisch een afdruk van de
groepsfoto met de bestelling ingepakt.
Wanneer er geen bestelling is geplaatst, alleen
een digitaal bestand of een broer/zus foto is
besteld , kan de groepsfoto gratis gedownload
worden.
VOORTGEZET ONDERWIJS
Aan de ouders van groep 7 en 8,
Op dinsdag 4 november (19.00-20.30 uur.)zijn de
volgende 3 scholen uit het voortgezet onderwijs
bereid om ons informatie te geven over het
voortgezet onderwijs.
• Helicon te Kesteren
• Pantarijn te Kesteren
• HPC te Zetten
Zij geven een uitleg over de mogelijkheden op de
desbetreffende school. Heel erg prettig is dat de
bijeenkomst bij ons op het Palet is. Geen massale
drukte, persoonlijke aandacht en alle ruimte en
tijd om informatie te krijgen en vragen te
stellen. In verband met de organisatie gaan wij
ervan uit dat alle ouders en leerlingen van groep 7
en 8 aanwezig zullen zijn.
Kunt u niet aanwezig zijn laat dit dan weten door
onderstaand strookje ( a.u.b. inleveren bij de
leerkracht voor woensdag 30 oktober.)
Bij een niet rendabele belangstelling, stellen wij u
tijdig op de hoogte. U kunt dan de open dagen
van deze scholen bezoeken.
STICHTING VOORKOM GROEP 7/8
Er is een medewerker van stichting VOORKOM,
in groep7 en 8 geweest. Hij heeft een presentatie
gegeven over de verslaving van “roken”. Het doel
van deze lessen is dat de leerlingen een eigen
mening vormen op basis van kloppende feiten. De
tweede les ging over verslaving aan alcohol. Er
was een ervaringsdeskundige aanwezig. De
leerlingen mochten alles vragen! Op de website
http://www.voorkom.nl/scholen/ is veel
informatie te vinden.

FIETSVERLICHTINGSACTIE
De fietsverlichtingsactie Lichtbrigade (ANWB)
helpt mee, om gezamenlijk met scholen,
leerlingen, vrijwilligers en ouders, iedereen met
goede verlichting veilig in het verkeer te laten
bevinden. Zo draagt iedereen bij aan het verlagen
van het aantal verkeersongelukken onder kinderen
in Nederland.
Ook dit jaar zijn er-fietsverlichtingspakketten
beschikbaar gesteld aan basisscholen. Het
verlichtingspakket bevat alle materialen om de
leerlingen weer veilig en verlicht op pad te laten
gaan. Obs Het Palet doet in groep 7/8 mee aan
deze actie.
VERKEERSCOMMISSIE
Er zitten momenteel twee ouders in de
verkeerscommissie. Beide ouders hebben
leerlingen in de bovenbouw en zijn dus op zoek
naar vervanging binnen de verkeerscommissie.
De verkeerscommissie organiseert 1 keer per jaar
een activiteit rondom verkeer in de school.
Daarnaast denken zij mee over de
verkeersveiligheid in en rondom de school.
Wilt u meedenken in de verkeerscommissie, meld
u dan aan via directie@paletopheusden.nl.
Alvast bedankt
CITO NORMERING
CITO heeft de normering van de toetsen rekenenspelling-begrijpend lezen aangepast. Dit heeft
soms gevolgen voor de uitslag van de toetsen van
uw kind. Bijgaande dit penseelstreekje vind u een
brief met nadere informatie.
De CITO eindafname in groep 8 is verschoven
naar 21, 22 en 23 april 2015.
De entree toets in groep 7 wordt niet afgenomen.
Wij gebruiken de CITO afname E7. Deze wordt in
juni afgenomen

HERINNERING OUDERACTIVITEITEN
FORMULIER
Tijdens of na de informatie avond heeft u een
ouderactiviteiten formulier ontvangen. Hierop kon
u aangeven bij welke activiteiten u wilt helpen,
komend schooljaar. Aanstaande woensdag, 8
oktober is de sluitingsdatum voor het inleveren
van dit formulier!

05-10
05-10
05-10
07-10
10-10

Anouk Hol
Lynn Leenarts
Veerle leeuw
Nerissa Haulussy
Melissa Wevers

AGENDA
04-10 Dierendag
06-10 Ontvangst buitenlandse leerkrachten
07-10 Leesactiviteit groep 5/6 7/8
09-10 GGD aanwezig
09-10 Voorstelling voor buitenlandse gasten
13-10 Juf Jeanette / juf Anja naar Gozo
15-10 Podium alle groepen
17-10 Penseelstreekje 4
20-10 Herfstvakantie

