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VRIENDELIJK VERZOEK…….
Wij merken dat ’s middags, wanneer de school
uitgaat regelmatig de uitgang bij het hek, en het
stukje op het trottoir voor het roze hek, wordt
geblokkeerd. De kinderen kunnen moeilijk erdoor
heen waardoor er wel eens gevaarlijke situaties
ontstaan. Daarom vragen wij uw vriendelijk of u
bij het uitgaan van de school op het schoolplein
wilt gaan staan of naast het roze hek, zodat de
kinderen vrije doorgang hebben
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Op het schoolplein lieten wij één minuut lang de
bel gaan, terwijl de kinderen met toeters, deksels,
trommels of andere meegebrachte instrumenten met veel herrie - de wereld laten 'horen' dat
kinderen aan de andere kant van de wereld ook
naar school moeten kunnen gaan.
Fijn, dat ouders en leerlingen van zich hebben
laten horen. BEDANKT.

KLASSELUNCH VOOR GROEP 7 EN 8
In maart is er voor groep 8 KlasseLunch:
leerlingen gaan creatief aan de slag en bedenken
een originele, gezonde en lekkere lunch. Ze leren
daarbij zelf gezonde keuzes te maken. Op 26
maart sluiten ze het lesprogramma af met de
uitgebreide, heerlijke KlasseLunch voor de hele
groep.
TREK AAN DE BEL ACTIE
Op 12 maart trokken kinderen in heel Nederland
aan de bel, om te vieren dat zij naar school
kunnen. In Nederland is onderwijs een
vanzelfsprekend recht. Helaas is dit voor
kinderen
met een handicap in ontwikkelingslanden heel
anders. Zij kunnen vaak niet naar school. Het
Liliane Fonds weet hoe broodnodig onderwijs is.
Want met alleen revalidatie redt een kind met een
handicap in ontwikkelingslanden het niet. Elk
kind - met of zonder handicap - heeft recht op
onderwijs, op een toekomst. Het Liliane Fonds
riep alle basisscholen in
Nederland op om op donderdag 12 maart 2015
één minuut lang aan de bel te trekken voor
kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden. Want van hen gaat 90%
niet
naar school. En natuurlijk heeft onze school mee
gedaan.!

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.

SPONSORLOOP EN PASEN
De paashazen zijn al druk in de weer om al het
een en ander te regelen voor onze school.
Het paasfeest zal ook dit jaar weer gecombineerd
worden met de jaarlijkse sponsorloop. Deze wordt
gehouden in de Biezenwei op donderdag 2 april
De leerlingen worden gewoon om 08.30 uur op
school verwacht.
.
Zet 2 april vast in uw agenda zodat uw
de kinderen tijdens de sponsorloop kunt
komen aanmoedigen. Dan rennen ze nog harder!!
Verdere paasinformatie zal nog volgen.

WELKOM.
Er zijn weer wat nieuwe leerlingen op school
gekomen.
Dit zijn Yousra Boutrid
groep 2
Mohammed Boutrid groep 1
Nikki van der Garde groep 1
Jens Leeuw
groep 1
Welkom op onze school en we hopen dat jullie
een leuke tijd bij ons zullen hebben!!

SCHOOLPLEIN

Op ons plein mag niet gerookt worden.
GROEP 8
THEORETISCHVERKEERSEXAMEN
Noteer alvast in uw agenda: donderdag 16 april
2015 is de dag van het VVN schriftelijk
Verkeersexamen. In de weken daarna stappen veel
leerlingen ook op de fiets voor het VVN praktisch
Verkeersexamen.
PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Tijdens het praktisch Verkeersexamen, op 28
mei, wordt getoetst of de leerlingen de opgedane
verkeerskennis goed kunnen toepassen in het
echte verkeer.
Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring
op in een aantal vaste routes (naar school, naar
vriendjes). Ze zijn te weinig ervaren en fysiek nog
niet in staat in een geheel nieuwe omgeving hun
verkeerskennis toe te passen. De route van het
VVN praktisch Verkeersexamen gaat daarom
door de eigen woonomgeving van de kinderen.
Voor de start worden de fietsen van de kinderen
gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets
mogen zij aan het examen deelnemen. Langs de
route staan vrijwilligers die -aan de hand van een
controlelijst- beoordelen of de leerlingen goed
handelen. Wilt u ons hierbij helpen? Geef het door
aan juf Willy.

MAART
22-03 Mike de Vriese
26-03 Roos Vonk
28-03 Laure Groeneveld
29-03 Cherlenne van der Donk

AGENDA
16,17,18 maart:
gesprekken.

10 minuten

16 maart

GGD aanwezig.

26 maart

KlasseLunch gr 7/8

27 maart
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