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WELKOM
Dag allemaal,
Het nieuwe schooljaar 2014-2015 is begonnen
na een heerlijke lange zomervakantie!
Op maandag 1 september hebben we iedereen
weer welkom geheten op school.
Zo ook een aantal nieuwe leerlingen:
Julia in groep 1,
Louise in groep 1,
Nerissa in groep 7,
Wij wensen deze kinderen heel veel plezier bij
ons op school.
We gaan er met elkaar weer een fijn schooljaar
van maken!
LEZEN IN GROEP 3
Jarenlang hebben wij gewerkt met de
thuisleesmethode "Overstap". Een methode
waarbij ouders van kinderen van groep 3
betrokken worden in het leesonderwijs, samen
thuis met hun kind oefenen met de leesstof van
school.
Deze methode is echter wat verouderd en niet
meer zo uitdagend. Daarom hebben de
leerkrachten van groep 3 vorig schooljaar een start
gemaakt met een andere manier van thuislezen.
Dit is zo goed bevallen (de resultaten schoten
omhoog!), dat we dit schooljaar graag op deze
manier verder willen gaan.
Geen Overstap meer, maar Veilig en Vlot-rijtjes.
Binnenkort krijgen de kinderen van groep 3 voor
de eerste keer een blad mee naar huis. Hierop
staan woorden die zij al kunnen lezen. Elke dag
10 minuutjes oefenen is voldoende. De kinderen
kunnen daardoor heel snel een woord herkennen,
vlot lezen en heel snel nieuwe woorden maken en
lezen. Het leestempo en de leesmotivatie groeien
en het leesplezier ook!
En dat willen we natuurlijk graag; dat iedereen
lezen leuk vindt!

NIEUWE FOLDERS/FLYERS
De komende week komen er op school weer veel
folders en flyers binnen van verschillende
instanties. Deze worden ons door uitgeverijen
toegestuurd met het verzoek om ze uit te delen
aan onze leerlingen. Natuurlijk hopen zij dat u een
abonnement neemt, maar dit is natuurlijk
GEHEEL vrijblijvend! Wilt u toch een
abonnement op een tijdschrift, leest u dan vooral
goed door hoe het opgeven in zijn werk gaat, dit is
namelijk bij elke uitgever anders.
Daarnaast kunt u inschrijvingen krijgen voor
diverse typecursussen, Squla, LOI e.d. Deze
inschrijfformulieren liggen in de hal op onze
piramide(toren). Als u interesse hebt, dan kunt u
deze meenemen vanaf onze piramidetoren in de
hal.
HOOFDLUISVRIJ!
De hoofdluiscommissie is afgelopen woensdag
druk geweest om alle leerlingen te controleren op
hoofdluis. Een goede start van het schooljaar,
want wij zijn hoofdluisvrij!
Met name dankzij de ‘kriebelouders’.
AANMELDEN VOOR ONTVANGST
PENSEELSTREEKJE, OOK VOOR
NIEUWE OUDERS
De leerlingen ontvangen maandag 8 september de
nieuwe jaarkalender van OBS Het Palet .
Daarin kunt u alle activiteiten en andere
informatie lezen. Deze jaarkalender is ook te
vinden op onze website.
Voortaan worden de Penseelstreekjes verstuurd
via ons mailsysteem van ParnasSys.
Mocht u e-mailadres nog niet bekend zijn, geef dit
dan door aan de leerkracht van uw kind(eren) of
aan de directie.
Alvast bedankt.
De Penseelstreekjes hangen ook op het prikbord
in de hal. En mocht u toch graag een papieren
exemplaar willen hebben, geeft u dat even door
aan de leerkracht.

INLOGCODES OUDERPORTAAL
PARNASSYS
Wij horen regelmatig dat ouders de inlogcode
kwijt zijn van het ouderportaal van ParnasSys. In
het ouderportaal kunt u de resultaten van de
citotoetsen van uw kind(eren) inzien. Dit
schooljaar stellen wij ook de methodetoetsen
beschikbaar voor inzage. Dus dat betekent dat u
de toets resultaten kunt inzien van o.a. rekenen,
taal en spelling.
Dat wilt u toch niet missen? Als u de inlogcode
kwijt bent, stuur dan een e-mail naar
directie@paletopheusden.nl en wij sturen u
nieuwe inloggegevens.
RESHARE KLEDINGINZAMELING
Op vrijdag 12 september is er weer een
inzameling van Reshare. Al uw gebruikte kleding,
schoenen e.d. kunt u in een gesloten zak inleveren
bij ons op school. De zakken kunt u op
vrijdagochtend 12 september om 8.30 uur bij het
hek neerzetten. Alvast bedankt!
GYMSTAGIARES VAN HET
HPC(SPORTKLAS)
Op de donderdag zijn er van 8.30 uur tot 10.00
uur gymstagiares van het HPC. Zij verzorgen de
gymlessen onder toezicht van de groepsleerkracht.
Groep 7/8, 3/4 krijgen les van deze stagiares.
Vanaf december groep 5/6. Groep 7/8 krijgt dan
geen les meer.

WERKZAAMHEDEN AAN HET PLEIN.
Dinsdag 8 september starten de werkzaamheden
op kleuterplein. Er zal een nieuwe schuur komen.
De zandbak wordt verplaatst. De boom wordt
gesnoeid. De fietsenstalling wordt verplaatst.
Wij zijn reuze benieuwd hoe het gaat worden.
FOTO KOCH
Woensdag ochtend 17 september
Komt onze fotograaf voor het maken van een
leuke foto.

Een tip van de fotograaf: Door kleurrijke kleding
te dragen komt de foto beter tot zijn recht.
De achtergrond is wit.
JAARKALENDER 2014-2015
De jaarkalender zal volgende week meegegeven
worden. Wel staat de jaarkalender op de website.
www.paletopheusden.nl
KORFBALTOERNOOI TE ZETTEN
Het korfbaltoernooi is op woe 17 sept aanvang
13.30 uur, te Zetten. We vertrekken om 12.45 uur
vanaf school. Intussen is er een inschrijfformulier
met de leerlingen meegegaan.
Het formulier inleveren uiterlijk woe 9
september.(bij de leerkracht). Wij hopen dat het
weer een sportief korfbaltoernooi wordt!

SEPTEMBER
03-09 Nick van Kleef
04-09 Clarissa Kallwitz
04-09 Liam Raaphorst
05-09 Eline Leeuw
08-09 Desiree van Eck
10-09 Max Walasiak
15-09 Luke Roelofse

Agenda
08-09
12-09
16-09
17-09
17-09
19-09

werkzaamheden plein.
Reshare
GGD aanwezig op school.
Fotograaf 8.30 uur.
Korfbaltoernooi
Penseelnr 2

Om vast te noteren:
23 -09 informatieavond ouders, voor alle
groepen

