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DE DEMOCRATIEFABRIEK
De Democratiefabriek is een interactieve
tentoonstelling voor jongeren vanaf 10 jaar. Het is
een echte doe-tentoonstelling voor de leerlingen
uit groep 7 of groep 8. Zij worden aan de hand
van opdrachten en vragen uitgedaagd om na te
denken over onderwerpen als pesten, conflicten,
beledigen, maar ook over vrijheid, vrede en
democratie. Op www.huisvandejeugd.nl vindt u
alle informatie.
Deze interactieve voorstelling is te Rhenen op 4
maart. Wij worden om 9.00 uur verwacht. Tot
ongeveer 10.30 uur. Wij vertrekken (met auto’s)
om 8.30 naar Rhenen.

HALLO
Ik ben juf Willeke en woon met mijn man en 3
kinderen in Ingen.
Ik ben op dinsdag, donderdag en vrijdag op het
Palet te vinden. Ik werk met een groepje
leerlingen aan bijvoorbeeld rekenen, taal, spelling.
WELKOM OP SCHOOL!!!
Op 9 februari hebben we Crystal Ongersma
welkom geheten als nieuwe leerling in groep 1.
AFSCHEID
Fatima Alwan uit groep 8 gaat ons verlaten. Zij
gaat naar het RSG Lingecollege te Tiel.
(internationale schakelklas). Wij wensen Fatima
veel succes. Zij heeft beloofd om nog een op
visite te komen.
KRIEBEL DE KRIEBEL

Geweldig nieuws: onze school is luisvrij!

Onze School doet mee aan de:
RESHARE
Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en
onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar
gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes,
handdoeken, tafellakens, dekens,
kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval
(kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen,
etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed

Luizendag
2015 – 25 februari

Nederland Luisvrij
Na de voorjaarsvakantie, is er op woensdag 4
maart, weer luizencontrole. (geen gel in het haar!)
Wilt u op dinsdag 3 maart thuis ook vast een
kijkje nemen in het haar van uw kind?
(Zie bijlage). Op deze link is veel info te vinden.

GELDERSE SPORTFEDERATIE
De Gelderse Sportfederatie komt op de volgende
data 11 mrt, 18 mrt, 25 mrt, 1 april. Er worden op
school korte spelletjes gedaan, die kinderen met
het buitenspelen ook kunnen spelen. Ook thuis
kunnen deze spelletjes gespeeld worden. Er is
geen tot weinig materiaal voor nodig.

SCHOOLKAMP
Wilt u bij het overmaken van het schoolkampgeld
het volgende vermelden:
Naam, Groep, Schoolkamp. De ouderraad kan
dan makkelijk zien waarvoor het geld is.
Overmaken: Het bedrag overmaken op
rekeningnr:
NL 19 RABO 0331 9610 67 t.n.v. Vereniging
Ouderraad Het Palet
Contant: Het bedrag in een envelop aan de
leerkracht geven.(met naam, groep, welk termijn)
Termijnen: twee termijnen (uiterlijk 2 maart en
uiterlijk 7 april) contant aan de leerkracht betalen.
SCHOOLVOETBAL
Op woensdag 4 maart start de voetbaltraining
van de meisjes, onder leiding van Djoel
Tomatala. De training vindt plaats op het DSF
veld. Tijdstip: 15:30 uur tot 16:15 uur.
De jongens, ook op 4 maart, direct erachteraan
van 16:15 uur tot 17:00 uur.
De training is elke woensdag, tot aan de dag
van de wedstrijd.
Op 1 april is het schoolvoetbal van de meisjes.
Op 8 april is het schoolvoetbal van de jongens.

AGENDA

23 t/m 27 februari: voorjaarsvakantie
02-03: Eerste termijn betaling
schoolkamp.
04-03: Gedachtenishal groep 8
04-03: Gelderse sportfederatie
11-03: Gelderse sportfederatie
13-03: Penseelstreekje nr 13

Bijlagen:
Reshare
Nationale luizendag
Schoolkamp

FEBRUARI
22-02 Rafael Back
24-02 Laura Yakimova
25-02 Mohammed Zamour
MAART
06-03 Levi van Tuil
10-03 Cassandra Roelofse
13-03 Djamel Zoetekouw

23 t/m 27 februari.
Namens het team van obs Het Palet

