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HERFSTVAKANTIE Volgende week is er
vakantie! In de week van 20 oktober t/m 24
oktober zijn alle leerlingen vrij. Op maandag 27
oktober verwelkomen wij leerlingen en ouders
weer om 8.30 uur. Fijne vakantie gewenst!
LUIZENCOMMISSIE. Na de herfstvakantie,
woensdag 29 oktober, zal er weer een controle
plaatsvinden.
VOORTGEZETONDERWIJS
INFORMATIEAVOND OP HET PALET
Op dinsdagavond 4 november 19.00 uur, bent u
van harte welkom op de informatieavond van het
Voortgezet Onderwijs. De avond start om 19.00
uur. Er zijn 3 scholen vertegenwoordigd nl:
HPC te Zetten
Helicon te Kesteren
Pantarijn te Kesteren
De docenten geven een presentatie over hun
school. Vervolgens zullen de docenten zich over
de lokalen verspreiden en heeft u de mogelijkheid
tot het stellen vragen.
HERINNERING: SPORTSCHOENEN
Een aantal leerlingen gymt nog steeds op blote
voeten.
Om hygiënische en veiligheidsredenen is dit niet
toegestaan.
We willen u nadrukkelijk vragen om na de
herfstvakantie voor sportschoenen te zorgen.
Alvast bedankt!
HET NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op vrijdagochtend 7 november krijgen alle
leerlingen op school een ontbijt aangeboden.
Wij hebben ons aangemeld voor het Nationaal
Schoolontbijt en zijn dit schooljaar ingeloot.
Daar zijn wij erg blij mee en straks vooral al onze
leerlingen.

Dus op vrijdag 7 november hoeven de leerlingen
thuis niet te ontbijten. Heeft uw kind een speciaal
dieet, wilt u dat dan doorgeven aan de
leerkracht.
OUDERPORTAAL PARNASSYS
Wij werken nu een jaar lang met het
ouderportaal van ParnasSys. Tot op heden was
voor u als ouder alleen nog de CITO scores van
uw kind(eren) zichtbaar. Na de herfstvakantie
stellen wij ook de methodetoetsen (voor
rekenen, taal, spelling en
wereldoriëntatie) beschikbaar in het
ouderportaal. Dus bent u uw inloggegevens kwijt,
stuur dan een mail naar
directie@paletopheusden.nl en u krijgt een
nieuw wachtwoord toegestuurd.
En mocht u vragen hebben over het ouderportaal
dan kunt u terecht bij de directie.

18-10
19-10
23-10
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Nuriah Roodbeen
Senna van der Garde
Memuna Kanu
Dean Drost
Rianne van der Stap

BADMINTONTOERNOOI
Groep 7 en 8 hebben op woensdagochtend, 19
november, het jaarlijkse badmintontoernooi. De
locatie en tijden volgen zo spoedig mogelijk.

KERSTKAARTEN ACTIE
Dit jaar zorgen ‘onze kunstenaars’ voor
kerstkaarten...
én voor "Stichting kinderen van de
voedselbank"!
Met z’n allen versturen we jaarlijks miljoenen
kerstkaarten. Daarbij zijn we op zoek naar de
origineelste kaartjes. Wat is er nu leuker dan
kerstkaarten met de onbevangen tekenstijl van
onze eigen leerlingen. Dit jaar kan het!
Leuke kindertekeningen met als thema kerst. Dat
is namelijk het thema waar onze leerlingen mee
aan de slag gaan. In iedere klas tekenen,
schilderen of krijten ze met een ongekend
enthousiasme de mooiste tekeningen. Elk
kunstwerk wordt gedrukt als een setje kleurrijke
kerstkaarten. Een leuke tekenopdracht waarbij alle
kinderen de kans krijgen ‘beroemd’ te worden.
De setjes worden door de kinderen binnen de
familie- en kennissenkring verkocht. De
opbrengsten van de actie verdelen we over twee
doelen: "Stichting kinderen van de voedselbank"
en het verder aankleden en opvrolijken van ons
schoolplein.
Over de verkoop van de setjes leest u in onze
volgende nieuwsbrief meer.

INTERNATIONALISERING
Wij hebben een fantastische week gehad met de
buitenlandse gasten.In de klas hebben ook zij
leuke lessen gedaan, en….in het engels….!
Het afsluiten op de donderdag met zang, dans,
versjes was ook erg leuk. Fijn dat er zoveel
belangstelling was. Op woensdag 15 oktober
hebben we het podium nogmaals over gedaan. Er
waren weer veel ouders, die kwamen kijken.
Hieronder een bedankje van Margaret uit Ierland.
Dank u voor uw geweldige gastvrijheid en een
geweldige ervaring van de afgelopen week. Ik heb
echt genoten van alles en vond het fascinerend om
de school in actie te zien. Iedereen was zo
vriendelijk en behulpzaam en echt enthousiast om
ons op te nemen in de klassen.Wij voelden ons
enorm welkom bij jullie op school
Groeten Margaret

BEZOEK AAN HET REMBRANDT
COLLEGE.
Op vrijdag 31 oktober gaat groep 8, met de bus,
naar het Rembrandt college in Veenendaal. Zij
gaan de minilessen volgen.
De bus komt tegen 12.30 uur. Rond 16.30 zijn wij
terug bij school.
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.
Er zijn tot nu toe geen strookjes terug gekomen
met een afmelding. Fijn, dat alle ouders en
leerlingen van groep 7 en 8 aanwezig zijn op deze
avond.

AGENDA
20-10 Herfstvakantie
29-10 Luizencontrole
31-10 Halloween
31-08 Groep 8 Rembrandt college
04-11 Informatieavond Voortgezet
Onderwijs
05-11 Afleveren kinderpostzegels
07-11 Penseelstreekje nr 5

