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STUDIEDAG LEERKRACHTEN
De leerkrachten hebben op dinsdag 26 mei een
studiedag. De leerlingen zijn op deze dag vrij.
Zij worden weer verwacht op woensdag 27 mei.
PROJECT PAXEP
Woensdag 27 mei komen er weer buitenlandse
leerkrachten naar onze school.
Deze keer verwelkomen wij leerkrachten en
directies uit Gozo/Malta, Oostenrijk, Ierland en
Tsjechië.
Woensdag a.s. zal het project ook geëvalueerd
gaan worden. Het project heeft twee jaar geduurd
en is helaas na volgende week afgelopen.
Leerkrachten en leerlingen hebben dit project erg
waardevol gevonden. We hebben niet alleen veel
geleerd over de verschillende culturen, maar ook
hoe de kinderen in het buitenland naar school
gaan en hoe en wat ze daar leren. Daarnaast was
het erg leerzaam om in het Engels te
communiceren.
PLEIN PIMPEN
Om buiten in de pauze lekker en leuk te bewegen,
willen wij het speelplein pimpen. Extra uitdagend
te maken om te spelen! Dit willen wij doen op
woensdag 27 mei om 8.30 uur. Meester Daan, de
beweegcoach is hierbij aanwezig. Het pimpen zal
voornamelijk bestaan uit het trekken van
gekleurde lijnen en vakken. Kinderen gaan zelf
zoeken naar leuke spelletjes, als deze lijnen al op
het plaan staan!
Advies: trek oude kleding aan.. Het is om 11.30
uur afgelopen. U mag natuurlijk ook een uurtje
komen helpen. Alle hulp is welkom! Met elkaar is
het gezellig en zo gedaan.

SCHOOLKAMPEN
Op dinsdag 2 juni zal het informatieboekje
omtrent de schoolkampen meegegeven worden.
In dit boek je staan de belangrijke dingen rondom
schoolkamp en o.a ook wat de leerlingen mogen
en moeten meenemen.

BUITENSPEELDAG
10 juni is het Buitenspeeldag!
Wat is leuker voor kinderen dan buitenspelen met
vriendjes? Kinderen die veel buitenspelen en
bewegen, groeien gezonder en evenwichtiger op.
Buitenspelen is dan ook essentieel voor een
gezonde ontwikkeling.
Ook op ons speelplein zijn weer diverse
activiteiten te doen. Verdere informatie over de
buitenspeeldag op 10 juni zal nog volgen!
ATLETIEKDAG
Wat hadden we een prachtig weer! Iedereen had er
heel veel zin in. Veel foto’s van de atletiek dag staan
op onze website www.paletopheusden.nl (Angela
Leeuw, hartelijk bedankt voor de foto’s)
Wij willen alle ouders hartelijk bedanken voor het
heen en/of terug rijden naar sportpark “De Leede”
http://paletopheusden.nl/fotoalbum

OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage hebben we hard nodig om de
leuke dingen op school te blijven doen!! Sint, Kerst,
Pasen, toernooien, en nog vele activiteiten.
De automatische incasso zal in de 1e week van mei
geïncasseerd worden
Voor de mensen met incasso in 2 termijnen, is dit
het eerste deel.
Het tweede deel zal in de 1e week van juni
geïncasseerd worden.

KINDERCORSO

OPROEP NIEUW LID MR!!!!
Beste ouders,

In 2015 maakt het Kindercorso voor de 15de keer
deel uit van het Fruitcorso! Dat belooft een
geweldig feest te worden op zaterdag 19 september.
Wij laten ons graag door jou, als kindercorso
deelnemer, verrassen! Daarom nu alvast informatie,
zodat jij je kan voorbereiden op dit grote feest.
Meedoen?
Wanneer meedoen? Meedoen kan als je in groep 1
t/m 8 van de basisschool zit en dus de leeftijd hebt
van 4 t/m 12 jaar. Je bedenkt zelf de creatie. Vraag
hulp aan je ouders, grootouders, buren of familie.
Meld je hier aan.
Je kunt deelnemen aan het Kindercorso voor € 3,50
per persoon. Deze betaal je op de plakdag als je je
t-shirt komt halen. Kindercorso flyer.

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Groep 8 heeft het schriftelijk Verkeersexamen van
Veilig Verkeer Nederland afgelegd. Alle kinderen
zijn daarvoor geslaagd. 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 uur tot 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? Tot nu toe zijn er nog niet
genoeg ouders om te assisteren. Als er ouders zijn
van andere groepen, dan mag het natuurlijk ook. Het
zal ongeveer een uur in beslag nemen. Laat het
weten aan juf Willy, graag per mail naar
willyvanbrakel@paletopheusden.nl
Ouders die willen helpen krijgen van juf Willy een
envelop met de nodige informatie.
Deze envelop kan opgehaald worden op donderdag
28 mei om 11.00 uur. We drinken een kop koffie en
u krijgt de nodige uitleg. Om 12.00 uur wordt deze
envelop weer ingeleverd bij juf Willy.

Sinds ongeveer 7 jaar ben ik actief als voorzitter van
de MR. In die tijd hebben we veel mee gemaakt, het
waren roerige tijden. Het rapport van de inspectie,
waarbij onze school als zeer zwak werd aangemerkt
hakte er in en er moest hard gewerkt worden aan
verbetering met als doel een positief oordeel van de
inspectie, maar vooral een goed leerklimaat voor
onze kinderen. Bij alle beslissingen die hier uit
voortvloeiden was de MR nauw betrokken en we
kunnen zeggen dat er de afgelopen jaren veel is
bereikt, met uiteindelijk ook een positief oordeel
van de inspectie.
Zo’n 6 keer per jaar komen wij als MR bijeen om
over allerlei uiteenlopende zaken aangaande de
beleidsvoering op onze school te praten. We
bespreken de jaarplanning, de formatieplanning, de
vakantieplanning, maar ook alle nieuwe
ontwikkelingen zoals het werken met tablets, Engels
op school en de invoering van het continurooster,na
overleg met de MR. Bij de MR vergadering zijn
naast Soraja en en ik altijd twee leerkrachten en de
directeur (Diana) aanwezig.
Naast deelname aan de MR schuif ik ook 4 keer per
jaar aan bij de GMR vergaderingen, de
vergaderingen waarbij alle bij Spoenk aangesloten
scholen aanwezig zijn met een ouder en
personeelsgeleding en waar bovenschoolse zaken
besproken worden zoals formatie, financiën,
samenwerking met andere organisatie (Fluvium) en
toekomstvisie. Belangrijke vergaderingen omdat dit
gaat over de voortgang en vooruitgang van het
openbaar onderwijs in onze gemeente.
Alles bij elkaar hele interessante en belangrijke
dingen waarbij je namens de ouders invloed kan
uitoefenen op keuzes die gemaakt worden met
betrekking tot het onderwijs aan onze kinderen.
De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel geleerd,
over het onderwijs en de hele organisatie hierachter,
maar ook over de mensen die binnen onze
organisatie werken en het hart waarmee ze werken.
Maar……… volgend jaar neemt mijn dochter
afscheid van het basisonderwijs en dan zit het er
voor mij op……
Daarom ben ik nu, namens de gehele MR op zoek
naar een opvolger die het ziet zitten om deze
belangrijke taak van mij over te nemen!!
Mocht u interesse hebben dan horen wij het graag
via directie@paletopheusden.nl , wij willen graag
meer uitleg geven en u bent altijd welkom om eens
een vergadering bij te wonen om zo een idee te
krijgen van het werk van de MR!
Met vriendelijke groet, Anke Groeneveld (moeder
Laure Groeneveld)

EINDTOETS GROEP 8
Inmiddels zijn de toets uitslagen van de eindtoets
meegegeven aan de leerlingen. Heeft u nog vragen,
laat het weten aan juf Willy.
Er wordt dan na schooltijd een afspraak gemaakt om
het nader uit te leggen. In het volgende
penseelstreekje krijgt u meer uitleg over hoe de
school de eindtoets gemaakt heeft. Wij hebben de
uitslagen nog maar kort binnen en willen deze eerst
goed analyseren, nader bekijken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de school van uw zoon of dochter. Wilt u
meer weten over Halt? Kijk op www.halt.nl voor
een Halt-vestiging in uw buurt.

VOORLICHTING
JEUGDCRIMINALITEIT GROEP 7/8
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Uw zoon of dochter krijgt op 10 juni de
voorlichting ‘Jeugdcriminaliteit’ van Halt of heeft
deze recent gehad. Dit informatieblad gaat over de
inhoud van de voorlichting en wat u kunt doen.
Over jeugdcriminaliteit
Jeugdcriminaliteit is een verzamelnaam voor
strafbaar gedrag van jongeren tot en met 25 jaar.
Het jeugdstrafrecht richt zich op jongeren van 12
tot 18 jaar. Veelvoorkomende vormen van
jeugdcriminaliteit zijn diefstal, vandalisme en zich
bevinden op verboden terrein.
Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft
jeugdcriminaliteit. Ruim 40 procent van alle
jongeren tot 18 jaar die de politie aanhoudt voor
het plegen van een strafbaar feit zoals
winkeldiefstal, vernieling of vuurwerkdelicten
gaat naar Halt. Jaarlijks ontvangt Halt ongeveer
17.000 verwijzingen. Jongeren krijgen bij Halt de
mogelijkheid om recht te zetten wat ze fout deden,
zonder langdurige gevolgen.
Over de voorlichting
Tijdens de voorlichting staan de thema’s
jeugdcriminaliteit en de aanpak van Halt centraal.
De Halt-medewerker gaat met de leerlingen in
gesprek over motieven voor strafbaar gedrag. We
staan stil bij de wettelijke regels en de gevolgen
van het plegen van een strafbaar feit. We leren de
leerlingen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor
de keuzes die zij maken. We laten ze zien hoe zij
een eigen keuze kunnen maken, zonder zich te

laten beïnvloeden door de groep.
Vooraf krijgen de leerlingen een
voorbereidingsopdracht en na de les een
vervolgopdracht. Deze opdrachten maken zij
onder begeleiding van een docent op school.
Wat kunt u doen?
U kunt met uw kind thuis dit onderwerp nog eens
bespreken. Vraag uw kind welk onderdeel van de
voorlichting het meeste indruk op hem/haar heeft
gemaakt en waarom.

28-05 Mike Kosters
10-06 Hanaa Alwan
13-06 Bryan van den Brink
15-06 Milan Açikgöz

Agenda
24 t/m 26 mei Pinkstervrij
26 mei leerkrachten studiedag
27 mei plein pimpen
28 mei praktisch verkeersexamen
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juni Infoboekje schoolkamp
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