Penseelstreekje
Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet
Opheusden, 2015
Nummer 19, schooljaar 2014 / 2015
Patrijsstraat 2
4043MR Opheusden
Tel: 0488-441451
Email: info@paletopheusden.nl
www.paletopheusden.nl

FORMATIE
Voor volgend schooljaar, schooljaar 2015-2016
zijn alle juffen weer ingedeeld in de groepen. Het
ziet er als volgt uit.
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STUDIEDAGEN
Om alvast in uw agenda te noteren:
Studiedagen schooljaar 2015-2016
16 oktober
19 februari
17 mei
18 mei
TABLETS
De zomervakantie begint bijna. De leukste tijd
voor ieder kind; lekker spelen en veel vrije tijd.
De vakantie is ook een mooie tijd om te blijven
oefenen met de lesstof van school.
In de maanden juli en augustus kunnen leerlingen
verder oefenen met Snappet.
Gewoon thuis op een eigen computer, tablet of
smartphone. Handig als er iets in te halen is, maar
ook om ergens “heel goed” in te worden. Of om
het volgende schooljaar meteen
goed te beginnen. Af en toe 10 minuten oefenen
scheelt al een heleboel!
Je ontvangt hierover een e-mail van Snappet met
een activatiecode.
De Snappet-Zomeractie is gratis.
Ga naar www.snappet.org/zomeractie voor meer
informatie.

Hulpouders/-verzorgers…BEDANKT!
Ook dit schooljaar is er weer een groot aantal
ouders geweest die geholpen heeft in en/of
rondom school. We denken aan: Koningsspelen,
Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het
Kerstfeest, het Paasfeest, gereden voor sportactiviteiten, sporttoernooien bemand, het
schoolplein pimpen, controle fietsen/ activiteiten
rondom verkeer, hoofdluis ‘gezocht’,
schoolkampen, schoolreisje, de buitenspeeldag, de
ouderraad, de medezeggenschapsraad etc. Wij
zouden het leuk vinden u te mogen bedanken voor
alle hulp, met een “muzikale happening” onder
het genot van een hapje en een drankje op
dinsdagmiddag 30 juni a.s. van
13.30 – 14.15 uur in de hal van onze school.
Kunt u er niet bij zijn? Mogen wij u dan hiermee
hartelijk danken voor uw hulp en inzet?
SCHOOLKAMPEN
In de komende week gaan de groepen 3 t/m 8 op
schoolkamp naar Otterlo. We hopen op mooi weer
en gaan er zeker iets leuks van maken!
In tegenstelling tot wat in de inpaklijst staat
vermeld, hoeven de groepen 3 t/m 6 géén
lunchpakket mee te nemen!
Groep 7-8 nemen wél een lunchpakket mee omdat
zij langer onderweg zijn, op de fiets.
Bij groep 7 en 8 zal vooraf aan het schoolkamp
“Wie is de Mol”? Een vingerafdruk en DNA
worden afgenomen.! Kom op tijd. 10.00 uur.
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Ma. 22 juni
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Di. 23 juni om
10.00 uur op
school zijn.
Woe. 24 juni
om 10.00 uur
op school zijn.

Di. 23 juni om
ca. 13.45 uur
terug.
Woe. 24 juni
om ca. 13.45
uur terug.
Vrij. 26 juni
om ca. 13.30
terug.
Pannenkoeken
eten in de klas,
en om 14.00
uur uit

BEKEND EN BEROEMD
Dit is het thema van het kamp van de groep 5/6.
Als je een beroemdheid was, wie zou je dan zijn?
En het gaat niet alleen over de bekende personen,
maar ook over de boeken, strip- of
sprookjesfiguren, dieren….. Over deze vraag
hebben de leerlingen deze week in de klas naar
hartenlust mogen fantaseren. Als een
voorproefje….. Welke beroemdheid kunnen de
kinderen op de Bonte avond verwachten, blijft
nog even een geheim.
MUSICAL GROEP 8
GO KIDS GO…….een toepasselijke musical
voor groep 8.
Zij vliegen straks uit…naar het vervolgonderwijs.
Nu zijn we nog druk bezig met het oefenen. De
musical wordt gespeeld op woensdagavond 6 juli
De deur van de school gaat open om 18.45 uur.
De musical zal ongeveer starten om 19.15 uur.
Na de musical zal er een korte pauze zijn. Om
ongeveer 20.30 zal de officiele afsluiting zijn van
groep 8. Na deze afsluiting is de basisschooltijd
van groep 8 voorbij.
UIT DE SCHOOL “KLAPPEN…groep 8……
Op dezelfde woensdagochtend worden zij om
12.10 uur uit de klas en school “gezet”.
Wij hopen dat de ouders van de leerlingen uit
groep 8 hierbij (buiten op het plein) aanwezig
zijn. Op welke manier wij ze de school uitzetten
maken we nog niet bekend…….
SPELLETJESDAG
De spelletjes dag op donderdag 7 juli gaat niet
door! Dit vanwege het groot aantal activiteiten de
laatste weken. Deze activiteit stond wel gepland in
de ouderkalender.

EHBO
Groep 8 heeft met vlag en wimpel het EHBO
diploma gehaald.
Esther, heel erg bedankt voor de goede
begeleiding. Ook Esther is uitgenodigd voor de
bedankmiddag.

JUNI
21-06 Indy van Tuil
23-06 Milan Rozenbrand
25-06 Amelia van Maanen
JULI
05-07 Manouk Kragten
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