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BLAZERSBENDE
Afgelopen maandag 13 april heeft groep 5/6
een fantastisch optreden met de fanfare van
Muziekvereniging Opheusden gegeven. Dit als
afsluiting van projecten Windvlag( ritme,
muzieknoten, hoge en lage tonen etc.) en
Blazersbende( praktijk: muziekinstrument leren
spelen).
De kinderen hebben de avond van hun leven
gehad! Ze hebben immers in de echte fanfare
gespeeld en het publiek( vele aanwezige ouders en
familieleden) heeft ze meerdere malen met een
daverend applaus beloond.
Onze sterren kregen na de afloop ieder een mooie
bloem en heel veel complimenten.
Als school zijn we erg blij met deze projecten,
welke alweer voor de tweede keer gehouden
worden. Zo laten we de kinderen en de ouders
kennis maken met de wereld van de muziek en
kunnen ze vooral ervaren hoe leuk het is om zelf
muziek te maken.
We hopen daarom dat de kinderen die het
blaasmuziekinstrument bespelen leuk vinden ook
door gaan met de lessen. Deze kunnen op school
plaatsvinden, wanneer een groepje leerlingen
minstens uit 5 leerlingen bestaat. We hebben al 4
aanmeldingen binnen! Meld uw kind aan, want
muziekinstrument leren spelen is leuk, gezellig,
verrijkend en, zoals wetenschappelijk onderzoek
aantoont, goed voor de ontwikkeling van de
groeiende hersenen van de kinderen.
Het aanmelden kan ook op school, bij juf Elena.
B-FIT
Op woensdag 1 april was de officiële kick-off
van het programma B-fit, op onze school.
Het effectieve programma B-Fit is gericht op het
verwerven en behouden van een actieve en
gezonde leefstijl bij kinderen. Speciaal opgeleide
B-Fit coaches van de Gelderse Sport Federatie
voeren het programma uit. Daan Henningheim is
al een aantal woensdagen bij ons geweest om een
scala aan spelletjes te introduceren.
Afgelopen maandag hebben we de Fittest gehad.
In de sporthal “de Biezenwei” waren een aantal

situaties uitgezet, waarmee onze fitheid gemeten
werd. De leerlingen hebben allemaal een
certificaat ontvangen met de door hen behaalde
resultaten. De vraag is natuurlijk of gaandeweg
onze fitheid zal verbeteren! Langs deze weg
willen we ook de ouders bedanken die hebben
geholpen bij de Fittest!

KONINGSSPELEN OP 24 APRIL
De koningsspelen op vrijdag 24 april, gaan een
gezellig en sportief spektakel worden.
De leerlingen verwachten wij op de gewone tijd
op school, maar wel in oranje of rood, wit, blauwe
kleding. Om 9.30 uur starten wij in de hal met het
openingslied van Kinderen voor Kinderen. Na
deze opening hebben wij in en rond de school
allerlei leuke sportactiviteiten en spelletjes. Heeft
u zin om mee te vieren, mee te dansen, mee te
spelen, meld u aan bij de leerkracht van uw
kind(eren).

SCHOOLVOETBAL
De meisjes en jongens uit groep 7 en 8 hebben een
sportief spelletje voetbal gespeeld op het Uchta
veld. De meisjes zijn geen kampioen geworden,
maar hebben wel heel goed gevoetbald. De
jongens hebben de 2e plaats behaald en de daarbij
behorende beker. Trots hebben zij deze in de
groepen laten zien!
Ouders bedankt voor het meerijden, coachen, en
jullie enthousiasme.
OPEN DAG BOERDERIJ
Op vrijdag 15 mei 2015 (Hemelvaartsweekend)
stellen wij onze boerderij open in samenwerking
met Campina.
We vinden het belangrijk dat vooral kinderen
weten waar hun voedsel vandaan komt, we willen
het ze laten zien en beleven.
Daarom zijn wij ook een educatieboerderij via de
stichting Boerderij-educatie Rivierenland waarbij
scholen zich kunnen inschrijven voor
een praktijkles op de boerderij. In deze 2 uur
durende les komen de kinderen te weten hoe de
melk van gras tot het glas komt.
Er zal deze dag een speurtocht over de boerderij
zijn, een stoere boerenstormbaan, andere spellen
die verband houden met de dieren op de boerderij
en ook is er een boerenterras waar
lekkere zuivel van Campina geproefd kan worden
onder andere ook Campina schoolmelk. Toegang
is gratis.
Op de Facebookpagina een sfeerimpressie van
vorig jaar en ook foto’s van schoolbezoeken
Facebook Melkveebedrijf Hakkert

VERKEERSEXAMEN
De leerlingen uit groep 8 hebben op 16 april het
schriftelijk Verkeersexamen van Veilig Verkeer
Nederland afgelegd. Alle kinderen zijn daarvoor

geslaagd. GEFELICITEERD! Omdat het
belangrijk is om ook het gedrag en de
vaardigheden van de kinderen in het verkeer te
toetsen, organiseren we samen met de andere
basisscholen uit ons dorp ook een praktisch
verkeersexamen. Dit examen vindt plaats op
donderdag 28 mei van 11.30-12.00 uur.
De leerlingen fietsen dan een traject van ongeveer
6 kilometer. Onderweg komen zij
verkeerssituaties tegen die kenmerkend zijn voor
onze woonplaats of wijk. Langs de route staan 8
controleposten die de verrichtingen van de
kinderen beoordelen.
Voor het bemannen van deze controleposten
hebben we u hard nodig!
Wilt u ons helpen? Geef het door aan uw kind of
groepsouders Wanda en Anke.
Op woensdag 29 april is er een fietscontrole op
school. De leerlingen uit groep 8 worden op de
fiets verwacht. De fiets zal op school worden
nagekeken. Vervolgens krijgt uw kind op papier
mee, wat er eventueel aan de fiets moet gebeuren.
De leerlingen mogen het praktisch
verkeersexamen alleen afleggen met een
goedgekeurde fiets.
GROEP 1 EN 2 OP BEZOEK BIJ DE
WINKELIERS.
Groep 1 en 2 hebben de afgelopen periode
gewerkt aan het thema “WINKEL”.
Na vele weken spelen met onze zelfgemaakte
supermarkt was het op woensdag 15 april zover
dat we een 4-tal winkeliers mochten bezoeken in
het dorp, nl. Gertje “de Bakker’, Willem Bor “de
slager”, Piet van Walsum en de AlbertHeyn.
Een dag van te voren heeft de bakker deeg
gebracht waar de kinderen koekjes van moesten
maken en die werden op woensdag bij de bakker
zelf afgemaakt door ze in te smeren met eigeel en
te bestrooien met suiker. Daarna werden ze in de
oven gezet. Terwijl de koekjes werden gebakken
gingen de leerlingen naar de slager en Piert van
Walsum. Bij de slager stond de kinderen een
verrassing te wachten: zij mochten zelf twee verse
worstjes maken samen met de slager. Deze
konden ze dan s middags op halen. Bij Piet kregen
de kinderen een rondleiding door de winkel.
Daarna werd de tocht vervolgd en gingen ze naar
de AlbertHeyn. Hier kregen ze een tas waar ze in
de winkel een appel in mochten doen en een zelf
gesneden broodje. Na afloop van de rondleiding
door de winkel kregen alle kinderen een zakje met
wat lekkers mee.
Aan het eind van de morgen moesten ze nog even
terug naar de bakker om hun zelfgemaakte
koekjes op te halen. Hier kregen ze ook nog wat
lekkers.

Moe maar voldaan en met veel ervaringen zijn
we teruggekeerd naar school.
De leerlingen willen de winkeliers hartelijk
bedanken voor een leuke leerzame morgen.

Contant: Het bedrag in een envelop aan de
leerkracht geven.(met naam, groep, termijn april)

APRIL
22-04 Tristan van de Wardt
24-04 Aiden Raaphorst

WELKOM OP SCHOOL
18 april
Milan van der Bijl
Groep 1

SPONSORLOOP
De opbrengst van de sponsorloop was ruim €900,Wat een geweldig bedrag! De leerlingen hebben
letterlijk en figuurlijk heel goed hun best gedaan.
U wordt nog verder geïnformeerd hoe en waaraan
wij dit geld gaan besteden. Het juiste bedrag moet
u nog even tegoed houden, tot iedereen het geld
heeft ingeleverd.

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.
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

AGENDA
21-22-23 april
21 april
24 april
27 april
29 april
1 mei
4 mei

Eindtoets groep 8
GGD aanwezig
Koningsspelen
Koningsdag vrijdag
Podium groep 5/6
Penseel nr 16
Dodenherdenking

MEI vakantie 4 t/m 15 mei

