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FORMATIE SCHOOLJAAR 2012-2013
Vandaag heeft uw kind(eren) een brief meekregen
over de formatie voor volgend schooljaar.
“KOFFERBAKVERKOOP”
Volgende week na schooltijd houden wij in het
extra lokaal bij ons op school een
“kofferbakverkoop”. Voor een klein prijsje kunt u
leuke materialen, boeken e.d. kopen. U bent van
harte welkom om een kijkje te komen nemen.
EHBO EXAMEN GROEP 8
Alle leerlingen uit groep 8 zijn geslaagd voor het
EHBO examen. Heel goed gedaan! Van harte
gefeliciteerd!
STUDIEDAG
Zoals in de jaarkalender staat vermeld, hebben
alle leerlingen vrijdag 29 juni vrij i.v.m. met een
studiedag voor het team van o.b.s. Het Palet.
GOOCHELAAR DONDERDAG 28 JUNI
Donderdagmorgen a.s. om 9.00 uur krijgen wij
een ‘goochelaar’ op school. Alle leerlingen van de
school zullen die ochtend gaan genieten van deze
‘goochel- en buikspreek’ show.
OVERSPRINGFEEST
Op dinsdagmiddag 3 juli springen wij over naar
de volgende groep.
Als de kinderen ‘s middags op school komen,
wachten wij met z’n allen tot de schoolbel gaat.
Vervolgens gaan wij per groep en leerkracht naar
binnen “springen”.
In de nieuwe groep en het nieuwe lokaal, gaan we
kennismaken met elkaar.

In juli en augustus:
05- 7 Manouk Kragten uit groep 5
15- 7 Mike van Dijk uit groep 7
16- 7 Marijn Groeneveld uit groep 7
22- 7 Djarow Back uit groep 3
23- 7 Wouter Groeneveld uit groep 8
29- 7 Malai Roodbeen uit groep 2
06- 8 Iwan Wijnhoven uit groep 8
13- 8 Allisha Klaassen uit groep 5
18- 8 Jethro Siahaya uit groep 7
24- 8 Mina de Vriese uit groep 3
27- 8 Sinéad van Maanen uit groep 7

SCHOONMAAKAVOND GROEP 1 EN 2
Dinsdagavond 3 juli is er weer de jaarlijkse
schoonmaakavond bij groep 1-2.
Zoals het spreekwoord luidt: ”Vele handen maken
licht werk”, dus hoop ik dat er veel ouders komen
helpen.
De avond begint om 19.00 uur en de koffie staat
klaar met wat lekkers erbij.
Als u niet kunt die avond laat dat dan even weten.
U kunt dan ook wat materiaal mee naar huis
nemen. Tot dinsdagavond 3 juli!
Juf Lenny.
MUSICAL EN AFSCHEID GROEP 8
Op woensdag 4 juli aanstaande wordt de
afscheidsmusical van groep 8 opgevoerd.
De familie van de kinderen in groep 8 en
genodigden hebben inmiddels een uitnodiging
ontvangen.
Om 19.00 uur gaan de deuren van "het Olympisch
dorp" open. U wordt dan ontvangen met koffie en
thee.
Om 19.30 uur gaan we van start met de musical
"Start"!
Na de musical volgt nog het officiële gedeelte,
waarin we afscheid nemen van onze achtstegroepers.
Mensen die hierin niet geïnteresseerd zijn mogen
de zaal verlaten.
Omstreeks 21.45 uur / 22.00 uur willen wij de
afscheidsavond gaan afronden.

SPELLETJESDAG GROEP 1, 2 EN 3
Donderdag 5 juli zal er een spelletjesdag
georganiseerd worden voor groep 1 t/m 3.
De spelletjes zullen bedacht en verzorgd worden
door de leerlingen van groep 7.
Er zal die dag een continurooster zijn voor de
groepen 1 t/m 3 en groep 7. Zij eten tussen de
middag op school en gaan om 14.00 uur naar huis.
Wij hopen op een leuke en sportieve dag.
Juf Willy en Juf Lenny.
ZOMERVAKANTIE
Inmiddels zijn wij aan onze twee laatste weken
van dit schooljaar begonnen. Wij hebben het een
prettig schooljaar gevonden.
Er zijn nog een aantal leuke activiteiten gepland.
Vrijdag 6 juli is ons laatste schooldag. De
kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij en kunnen
gaan genieten van een hopelijk zonnige
zomervakantie.
Maandag 20 augustus 2012 worden alle kinderen
om 8.30 uur weer op school verwacht.
Het team van o.b.s. Het Palet wenst iedereen
een hele fijne en zonnige zomervakantie 2012!
Tot in het nieuwe schooljaar.

Wij wensen onze schoolverlaters alvast heel veel
succes in het Voortgezet onderwijs.
(De leerlingen van groep 1 t/m 7 krijgen de
musical al op maandag 2 juli onder schooltijd te
zien. Het is dan ook niet de bedoeling dat zij op 4
juli komen kijken, tenzij zij familie zijn).

SCHOOLFOTOGRAAF
De afspraak met de schoolfotograaf voor volgend
schooljaar is al gemaakt. Direct in de eerste week
van het nieuwe schooljaar, woensdag 22 augustus
a.s. komt de schoolfotograaf portretfoto’s,
groepsfoto’s en broer(s)/ zus(sen) foto’s maken.
Om 12.30 uur is er de mogelijkheid voor broertjes
en zusjes die nog niet of niet meer bij ons op
school zitten om met hun broer of zus op de foto
te gaan. Er is gekozen voor een witte achtergrond
dus kleurrijke kleding is prima, zelfs witte kleding
is geen probleem.

29 juni: Studiedag team: leerlingen zijn vrijdag
3 juli: ‘Overspringfeest’
3 juli: Schoonmaakavond groep 1 en 2
4 juli: Afscheidsavond en musicaluitvoering
groep 8
5 juli: Spelletjesdag groep 1,2 en 3
6 juli: Laatste schooldag: 12.00 uur vrij
20 augustus: Eerste schooldag om 8.30 uur
22 augustus: Luizencontrole en Schoolfotograaf
24 augustus: Penseelstreekje nummer 1
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