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NIEUWJAARSTOOST
Allereerst wensen wij iedereen het
allerbeste voor 2015!
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van een
lekkere kerstvakantie.
Op maandag 5 januari stonden de "borrelglaasjes"
al klaar en hebben we met alle kinderen, het team
en een aantal ouders getoost op een heel goed
2015, waarin we samen met elkaar en met plezier
heel veel leren!

SCHOOL

G

RUITEN

De Lidl sponsort nu groente en fruit voor de
scholen. Wij zijn uitgekozen om hieraan mee te
doen. Inmiddels genieten wij al van dit lekkers.
De fruitdagen zijn woensdag en donderdag. U
hoeft dan niets mee te geven aan fruit, alleen iets
te drinken. De gratis actie loopt dan tot 5 juni
2015
EHBO
Vanaf vrijdag 9 januari zal Esther Roelofs van den
Berg, de EHBO les een verzorgen in groep 8. Zij
hebben op donderdag 18 juni eindexamen. Als zij.

het eindexamen behaald hebben kunnen zij
doorgaan met EHBO
VOORTGEZET ONDERWIJS
Groep 8 gaat op donderdag 15 januari mini lessen
volgen op het CLV (christelijk lyceum
Veenendaal).Wij vertrekken om 12.45 uur vanaf
school. Rond 15.45 uur zijn wij terug bij school.
De volgende scholen zijn ook gepland:
22 januari Helicon
29 januari HPC
30 januari Pantarijn
JUF ELS, 35 JAAR WERKZAAM OP HET
PALET.
Juf Els was donderdag 8 januari 35 jaar werkzaam
op onze school. Zij is op deze dag flink in het
zonnetje gezet.

VREEDZAME SCHOOL.
Na vele weken van intensieve training zal op
vrijdag 16 januari de diploma uitreiking plaats
vinden van de nieuwe mediatoren. Dit zal op
school gebeuren samen met de ouders van de
nieuwe mediatoren. De ouders krijgen hiervoor
nog een uitnodiging.

B-FIT OP SCHOOL
Onze school is bezig met een programma, B-fit
genaamd.
Wat houdt dat nu precies in?
B-Fit maakt leerlingen ervan bewust dat fit zijn
niet alleen goed is, maar dat het vooral ook leuk is
om te sporten. Het uitgebreide programma richt
zich op beweging en geeft ook informatie over
voeding en het effect van lang computeren.
Wat doet onze school met b-fit?
Zo gaan wij ons in de komende tijd richten op het
organiseren van pauze-activiteiten (allerlei spellen
op het schoolplein met elkaar spelen) met als doel
om kinderen meer te laten bewegen en met elkaar
samen te werken.
Woensdag 7 januari kregen wij ondersteuning van
de Gelderse Sport Federatie (GSF). De kinderen
uit groep 3 t/m 8 hebben toen allerlei spelletjes
tijdens de pauze op het schoolplein gespeeld.
Daarnaast gaan wij ook aan de slag met Gezonde
voeding, zo hebben wij natuurlijk al het
Schoolfruit en zullen ook aandacht besteden aan
andere gezonde voeding.
Binnenkort nodigen wij alle ouders uit in
samenwerking met GSF en GGD om jullie nog
meer op de hoogte te stellen over ons programma
B-fit.

14-01 Charléne van Baak
22-01 Geert van de Wardt
22-01 Ibrahim Alwan
24-01 Xiri Damoiseaux
25-01 Melika Rahmani

Agenda
12-01 start afname CITO toetsen alle
groepen
15-01

Bezoek CLV door groep 8

21-01

Start voorleesdagen.

22-01

Bezoek Helicon door groep 8

23-01
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29-01

Bezoek HPC door groep 8

30-01

Bezoek Pantarijn groep 8

