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KERSTMUSICAL
Wat was het spannend voor de leerlingen om op te
treden voor zo’n groot publiek. Veel ouders en
andere bekenden kwamen naar de kerstmusical
“Kerstbomen groeien overal” De leerlingen
hebben het geweldig gespeeld. Helemaal knap dat
het binnen twee weken was ingestudeerd!

Deftig hoor!

HET KERSTDINER
Alle ouders hartelijk bedankt voor het mee
brengen van alle lekkere hapjes en gerechten. In
alle groepen hebben de kinderen heerlijk en heel
gezellig gegeten. Wat was er veel te smullen !
Arretjescake, worstebroodjes, pizza, vruchtjes,
pannenkoeken….en nog veel en veel meer!
BEDANKT.

VUURWERK 2014 Bureau HALT info
Voor het kopen en afsteken van vuurwerk zijn
wettelijke regels vastgesteld. Zo wordt de
veiligheid bewaard en overlast voorkomen.
Hieronder vind je de regels die in 2014 gelden
voor het kopen en afsteken van
consumentenvuurwerk.
De regels in het kort:
 Afsteken van vuurwerk mag alleen op
woensdag 31 december van 18.00 uur 's
avonds tot 02.00 uur 's nachts. Buiten deze
tijden is het afsteken dus strafbaar.
 Vuurwerk kopen mag alleen als je 16 jaar
of ouder bent.
 Illegaal vuurwerk is verboden om te
kopen, af te steken en in bezit te hebben.
 Vuurwerk kopen kan alleen op de laatste
drie werkdagen van het jaar; in 2014 is dat
opmaandag 29, dinsdag 30 en woensdag
31 december.

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. Dit
schooladvies moet vóór 1 maart aan de leerling en
zijn of haar ouders/verzorgers gegeven worden. 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.
Naast dit schooladvies komt er, door de invoering
van deze verplichte eindtoets PO, voor alle
leerlingen in Nederland een zogenoemd ‘objectief
tweede gegeven’ bij, in de vorm van een resultaat
op de centrale eindtoets of op een andere eindtoets
PO.Dit betekent, en dit is anders dan voorheen,
dat u het resultaat op de centrale eindtoets niet
kunt gebruiken voor uw schooladvies.
De centrale eindtoets wordt afgenomen op:
dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23
april, terwijl het schooladvies voor 1 maart
gegeven moet zijn. Het schooladvies is dus
gebaseerd op alles wat een leerling weet, behalve
de score op de centrale eindtoets.
De gesprekken voor groep 8 zijn direct na de
afname van CITO M8(ons leerlingvolgsysteem)
In de week van 27 januari 2015 worden de
gesprekken gepland, met de ouders en leerling.
VOORTGEZET ONDERWIJS
Groep 8 gaat op donderdag 15 januari mini lessen
volgen op het CLV (christelijk lyceum
Veenendaal).
Wij vertrekken om 12.45 uur vanaf school. Rond
15.45 uur zijn wij terug bij school. Heeft u
belangstelling om ook een kijkje te nemen op het
CLV, laat dit aan juf Willy weten. Ook zijn wij op
zoek naar 3 chauffeurs!
(willyvanbrakel@paletopheusden.nl)

DECEMBER
22-12 Marina van de Kraats
29-12 Niels van Leerdam
31-12 Mobina Rahmani
JANUARI
01-01 Fatima Alwan
05-01 Samantha van Geffen
08-01 Robin van Deelen

groep1
groep 5
groep1
groep7
groep 1
groep 6

NIEUWJAARSTOOST!
Op maandag 5 januari 2015 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 2015!
Het team van Het Palet wenst u en alle kinderen
een ‘Hartelijk Kerstfeest’ en een gelukkig en
gezond 2015 !

AGENDA
20 dec. t/m 4 jan. 2015: kerstvakantie!
05-01-2015 weer naar school. Proosten met
elkaar om 8.30 uur.
07-01-2015: luizencontrole
09-01-2015: Penseelstreekje nr 9

