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VACATURE
Wij zoeken…..Drie leden voor onze Raad van
Toezicht
Stichting Fluvium (Geldermalsen en Neerijnen),
Onderwijsgroep Spoenk (Neder-Betuwe) en
Stichting Peuterspeelzalen Gemeente
Geldermalsen zijn samen een personele unie,
waarop deze raad toezicht houdt.
De vergaderingen vinden circa zes keer per jaar
plaats op het bestuurskantoor te Geldermalsen.
De leden ontvangen de reguliere vrijwilligers
vergoeding voor hun bijdrage.
Wij zoeken leden die expertise hebben met
betrekking tot:
- Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk
- Onderwijs
- Financiën
- Personeel en Organisatie ontwikkeling
Wilt u meer weten over onze stichtingen, de
profielen en de procedure, dan verwijzen wij u
naar de websites van Stichting Fluvium:
www.stichtingfluvium.nl en Onderwijsgroep
Spoenk: www.onderwijsgroepspoenk.nl

BADMINTONTOERNOOI
Groep 7 en 8 hebben op woensdagochtend, 19
november, het jaarlijkse badmintontoernooi.
Er zijn weer ouders bereid om te rijden naar
sporthal “de Eng” te Dodewaard.
Wij vertrekken om 8.15 uur van school. Om 10.15
uur is het toernooi afgelopen. We rijden dan weer
terug naar school…..hopelijk met de beker.
Voor vervoer wordt gezorgd door onze
groepsouder. Hartleijk bedankt.
KINDERPOSTZEGELS 2014
Op woensdag 5 november jl. zijn de leerlingen
weer op pad gegaan met de kinderpostzegels. Nu
om de bestelde pakketten af te leveren op het
juiste adres. Rafael Back uit groep 8 heeft
wederom het meest verkocht, 25 setjes! Een hele
prestatie. Rafael bedankt. Van harte gefeliciteerd
met de titel TOP verkoper. Estrella Bongenaar, is
de TOP verkoopster uit groep 7, 13 setjes. Ook
alle andere leerlingen uit groep 7 en 8, bedankt
voor jullie inzet.
PODIUMOCHTEND GROEP 7 EN 8
Woensdag 26 november worden de ouders van de
leerlingen uit groep 7 en 8 uitgenodigd voor het
bijwonen van de podiumochtend. De zaal is open
om 11.30 uur.
OUDERGESPREKKEN
De oudergesprekken zijn weer gepland en wel op
dinsdag 18 november, zowel ’s middags als ’s
avonds. U ontvangt van de leerkracht een
uitnodiging met datum en tijd.
EMAILADRESSEN
Wij verzenden de emails niet meer via onze
website, maar via ons leerlingvolgsysteem
ParnasSys. Is het mailadres niet in orde dan wordt
het Penseelstreekje ook niet verzonden. Krijgt u
het Penseelstreekje niet wilt u dit dan aan juf
Willy doorgeven met een juist
emailadres,….bedankt.
Het Penseelstreekje is ook te vinden op de website
www.paletopheusden.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Dinsdagavond 4 november, was de
voorlichtingsavond van het Voortgezet Onderwijs.
Fijn dat er veel belangstelling was. Het is een
belangrijke keuze die de leerlingen gaan maken!
Groep 8 is naar het Rembrandt college in
Veenendaal geweest. De volgende scholen
bezoeken wij in januari 2015.
Helicon – HPC – CLV
VERANDERING IN HET GYM ROOSTER
Zoals u in een van de voorgaande nieuwsbrieven
heeft kunnen lezen, zou het gym rooster na een
aantal weken gaan veranderen, omdat de
leerlingen van groep 6 dan ook les kunnen krijgen
van de stagiares van het HPC. Deze verandering
gaat in op donderdag 13 november. Dan begint
groep 5/6 om 8.30 u. met de gym en sluit groep
7/8 de schooldag af om 13.15 u.
De leerlingen van groep 5/6 gaan op de
donderdagochtend om 8.25 u. buiten voor de
gymzaal verzamelen. De kinderen die liever met
de leerkracht vanuit de school naar de gymzaal
willen lopen, worden verzocht uiterlijk om 8.20
op het schoolplein aanwezig te zijn.

AANKONDIGING KERSTMUSICAL EN
KERSTVIERING
Woensdag 17 december zal er door de leerlingen
van onze school weer een kerstmusical worden
opgevoerd. De musical zal twee keer worden
opgevoerd. Tijdens de schooluren en aan het
begin vavn de avond.
Donderdag 18 december is er weer een
kerstviering in de vorm van een kerstdiner.
De leerlingen zijn deze dag om 12.30 uur vrij en
worden dan weer om 16.50 uur op school
verwacht voor het diner wat tot 18.30 uur zal
duren.
Vrijdag 19 december zijn de leerlingen ook om
12.30 uur uit zodat de vakantie kan beginnen.
Verdere informatie over de Kerst zal volgen in het
Penseelstreekje van 21 november.
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Jurgen van Geffen
Jesse de Kruyff
Sophia Henricus
Nathalie Westenberg
Junayd van Leijen

De leerlingen van groep 7/8 gaan na de afloop van
de gymles direct uit de gymzaal naar huis, of ze
komen samen met de leerkracht eerst nog terug op
school.
SINTERKLAASVIERING
De leerlingen van groepen 5, 6, 7 en 8 gaan ook
dit jaar Sinterklaas helpen met zijn zware taak.
Lootjestrekking is dan op 17 november. De
kinderen kopen zelf een cadeautje voor een ander
kind van het bedrag tussen de €4 en €5. Daarna
gaan ze aan de slag met het knutselen en dichten.
Meer over sinterklaasviering leest u in de
volgende nieuwsbrief.
AGENDA
BEZOEK SINTERKLAASHUIS TE
WAGENINGEN
Donderdagmorgen 20 november zullen de
groepen 1 t/m 4 een bezoek gaan brengen aan het
Sinterklaashuis in Wageningen. Dit jaar heeft
Sinterklaas weer zijn huis in Wageningen
opengesteld voor de kinderen. Zij kunnen een
kijkje nemen in de kamers waar Sinterklaas en de
Zwarte Pieten hun werk doen.
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