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AFWEZIGHEID DIRECTIE
Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de
komende periode. Helaas staat mij een zware
operatie te wachten met daaraan gekoppeld een
lange periode van herstel. Juf Willy, nu al
directieondersteuner op het Palet, gaat mijn taken
overnemen. Zij is op dinsdag t/m vrijdag
aanwezig op school. Het spreekt voor zich, dat ik
ook in de periode van herstel geregeld contact zal
houden met juf Willy en de overige teamleden.
Ik hoop na de meivakantie weer terug te zijn.
Met vriendelijke groet, Diana Brouwer.
SPONSORLOOP EN PASEN
Donderdag 2 april organiseren wij de jaarlijkse
sponsorloop in de sporthal “De Biezenwei”. Deze
loop is van 09.30 – 10.30 uur.
Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom in
de sporthal. We hopen dat veel ouders, opa’s,
oma’s en verdere familie en/of kennissen de
kinderen komen aanmoedigen.
PAASLUNCH
De leerlingen mogen vanaf maandag 30 maart een
bord, bestek en beker in een tas (voorzien van
naam) meenemen.
De lunch begint om 12.30 uur en eindigt om
13.00 uur.
De groepen gaan gezellig paaslunchen met elkaar.
De paaslunch wordt verzorgd door de ouderraad,
dus de kinderen hoeven niets mee te nemen.

BLAZERSBENDE
Zoals u in een van de nummers van de
nieuwsbrief kon lezen, is groep 5/6 met een
fantastisch muziekproject bezig.
Nog even en dan kunnen ze laten horen hoe goed
ze al hun muziekinstrument kunnen bespelen en
laten ze zien hoeveel plezier het samen muziek
maken kan geven.
De exacte datum van de uitvoering moet nog
bekend gemaakt worden.

De uitvoering vindt in de zaal De Notenbalk
plaats. Aanvang 19.30 uur.
De ouders van de leerlingen van groep 5/6 krijgen
nog nader informatie over verloop van het
optreden.
CONCIËRGE
Marga van de Vendel, is geopereerd. Het gaat
gelukkig weer iets beter met haar. Wel is zij nog
herstellende en zal voorlopig nog niet aan het
werk kunnen. Wij wensen Marga veel beterschap
toe! Wij hebben voor Marga een tijdelijke
vervangster gevonden. Haar naam is Jeannette
Smit. Jeannette heel veel werkplezier op obs Het
Palet.

Meer informatie?
Neem ook eens een kijkje op de website:
www.gezondb-fit.nl

UITNODIGING

MAART
28-03 Laure Groeneveld
29-03 Cherlenne van der Donk
APRIL
01-04 Manoj Roodbeen
03-04 Lisa van Suilichem
11-04 Djoza Rashid Murat
16-04 Ramon Henricus
17-04 Dylan Açikgöz

B FIT
Wist u dat…
 Eén op de zes kinderen in Nederland
overgewicht heeft.
 Het aantal dikke kinderen in Nederland ten
opzichte van 1980 is verdubbeld.
 De tijd die kinderen buiten spelen de
afgelopen 20 jaar is gehalveerd.
Doel van B-Fit?
B-Fit laat kinderen, ouders én docenten op een
unieke manier kennismaken met gezond leven,
bewegen en eten. Het doel is kinderen er bewust
van te maken dat fit zijn niet alleen goed is, maar
dat het vooral ook leuk is om er mee bezig te zijn.
Fit is fun!
Door kinderen op jonge leeftijd te leren om
gezond te eten en veel te bewegen, wordt de
leefstijl op latere leeftijd positief beïnvloed.
Stimuleren van gezond gedrag bij de jeugd van nu
betekent investeren in de toekomst.
Wat betekent dit voor u en uw kind?
Het programma bestaat uit diverse activiteiten die
in de lessen aanbod komen. U kunt hierbij denken
aan lessen over smaak en gezonde voeding, maar
ook informatie over sport en bewegen op school
en bij verschillende verenigingen. Daarnaast
vinden er pauze-activiteiten plaats en wordt er
twee keer per jaar een B-Fit test gehouden: een
test die de fitheid van de kinderen meet.

Feestelijke start van B FIT op woensdag 1 april
om 12.00 uur. Alle leerlingen en alle leerkrachten,
maar ook de docent van B FIT zullen u om 12.00
uur verwelkomen op het schoolplein. Bij erg
slecht weer, in de hal van de school. Wij hopen
dat u komt. Hoe het wordt geopend vertellen wij
nog niet, dat is een verrassing.
Maar…..spectaculair zal het worden.
PODIUMOCHTEND GROEP 5/6
De op de jaarplanning aangegeven datum (25
maart) van het podiumoptreden van groep 5/6 is in
de periode tussen de twee nieuwsbrieven
gewijzigd. Daarom heeft u daar nog geen bericht
over kunnen lezen.
De nieuwe datum is 29 april. De ouders van de
kinderen uit deze groep zijn van harte welkom.

ZWERFAFVAL
Op donderdag 26 april namen de leerlingen van
onze school, net als in de voorgaande jaren, deel
aan de zwerfafvalactie. Het schoolplein en de
speeltuin zijn nu een stuk schoner!
De gemeente heeft voor de scholen een leuke
wedstrijd georganiseerd. De kinderen hebben hun
gedachten over de schone omgeving vastgelegd in
de mooie tekeningen, verhaaltjes of gedichten.
Over een aantal weken weten we wie de winnaars
zijn. Spannend!

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, termijn april)

KINDEREN VAN DE VOEDSELBANK
Afgelopen donderdag hebben wij de
Schoolkaartenactie, die in december heeft
plaatsgevonden, definitief afgerond.
Zoals eerder al vermeld heeft de actie een
nettowinst van €484,00 opgebracht. De helft
hiervan was bestemd voor de Stichting Kinderen
van de Voedselbank.
Jan Woldberg, betrokken bij de stichting, kwam
de cheque in ontvangst nemen. De kinderen van
groep 7-8 hadden daar een mooi werkstukje van
gemaakt.
Jan verzekerde ons dat het bedrag goed besteed
zal worden! Wij hopen dat de kinderen er dan ook
veel plezier van zullen hebben.
Nogmaals bedankt voor ieders medewerking!

komen aanmoedigen. Toeters, bellen, spandoeken
zijn toegestaan.

AGENDA
1 april

Meisjesvoetbal 12.45 u vertrek.

1 april

Opening B Fit 12.00 uur

2 april

sponsorloop en paasfeest.

3 t/m 6 april

vrij

8 april

Jongens voetbal 12.30 u vertrek

13 april

Fittest

13 april

Blazersbende.

17 april
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In de nacht van zaterdag 29 maart, op zondag 30
maart, worden de klokken om 2 uur een
uur vooruit gezet, dus van 2 naar 3 uur
(ezelsbruggetje: in het voorjaar gaat de klok een
uur vooruit).

Lisa, Nerissa en Jan Woldberg, €242,- voor de
Stichting Kinderen van de Voedselbank.
SCHOOLPLEIN

VOETBAL DAMES EN HEREN groep 7/8
Op woensdag 1 april is het damesvoetbal. Wij
vertrekken om 12.45 uur vanaf school. De dames
die meegaan kunnen op school de lunch
gebruiken. Wel de voetbalspullen mee naar school
nemen. De tenues zijn op school aanwezig. Rond
16.30 uur is het afgelopen.
De heren voetballen op woensdag 8 april. Zij
vertrekken om 12.30 uur. Ook zij gebruiken de
lunch op school. Tegen 16.30 uur is het afgelopen.
Kunt u leerlingen vervoeren geef het door aan
onze groepsouders Anke Groeneveld of Wanda
Roelofse. Bedankt ! Wij hopen dat er veel ouders

