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Wij wensen groep 8 veel gezondheid en succes
voor de toekomst!

SOCIAL MEDIA
Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube
en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten
zien dat je trots bent op je school en kunnen een
bijdrage leveren aan een positief imago van obs
Het Palet. Van belang is te beseffen dat we met
berichten op sociale media (onbewust) de goede
naam van de school en betrokkenen ook
kunnen schaden. Om deze reden vragen wij om
bewust met de sociale media om te gaan.
Mocht u een probleem hebben, loop even naar
binnen en maak het kenbaar.

EXTRA MELDING SPONSORLOOP
Helaas zijn we de vorige keer in het
Penseelstreekje bij het verslag van de sponsorloop
iets vergeten te vermelden, n.l. dat Rochana
(groep 2) en Jeserela (groep 6) als familie heet
meeste geld van de sponsorloop hebben binnen
gebracht.
Dames goed gedaan en op naar de volgende keer!

OPROEP
Wij hebben dringend oude theedoeken,
handdoeken, en vaatdoekjes nodig .
Heeft u thuis misschien nog iets liggen wat u weg
wilt doen? Wij kunnen het goed gebruiken.

GROEP 8
Wij hebben groep 8 op 8 juli de school
“uitgeklapt”. Zij hebben de school, op het rijdend
kleutermateriaal, verlaten!. “s avonds speelden zij
een spetterende musical “Go Kids GO” een
toepasselijke titel. Allen speelden geweldig.
Nogmaals COMPLIMENTEN. Daarna volgde het
officiële gedeelte…. zij kregen allemaal een
diploma! Gefeliciteerd.
Wij willen de OR bedanken voor de hulp op deze
afscheidsavond.
SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfotograaf komt op 2 september 2015

SCHOOLKAMPEN
Alle groepen hadden een goed geslaagd
schoolkamp. Nogmaals namens het team van obs
Het Palet; heel erg bedankt voor alle hulp!, en ook
de gezelligheid.
Ook het team kijkt terug op een geslaagd
schoolkamp! BEDANKT.

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

BUITENSPEELDAG
Woensdag 10 juni j.l. organiseerde de ouderraad
weer de landelijke buitenspeeldag. De kinderen
konden zich vermaken met springen op het
springkussen, stormbaan, diverse Oudhollandse
spelletjes, voetballen in de pannakooi, je gezicht
laten schminken en leuke dingen knutselen. Ook
werd er tussendoor live opgetreden door zangeres
Joyce en de muziek werd verzorgd door Adriaan.
Zowel jong als oud genoot van deze zonnige leuke
dag. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door
sponsoring van Gerto, Rikken Metaal, De Zute
Inval, Piet van Walsem, v/d Garde Warenhuis ,
Albert Heijn en de vele vrijwilligers van onze
school waarvoor onze hartelijke dank. We kunnen
terug kijken op een leuke geslaagde dag waar
plezier voorop stond. En plezier dat hebbende
kinderen zeker gehad.

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
smart Phone. 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.

SCHOOLREISJE GROEP 1-2.
Na veel veranderingen en aanpassingen wegens
omstandigheden was het donderdag 2 juli
eindelijk zover: “Het schoolreisje”.

’s Morgens uitgezwaaid door de andere leerlingen
van school vertrokken we richting het bos in
Rhenen.
Daar aangekomen werden de auto’s met spullen
uitgelaten en gingen we naar een open plek in het
bos. Eerst kregen we wat te eten en te drinken en
toen mochten we gaan spelen. Wat kun je veel
dingen vinden in het bos!!!!! Gelukkig hadden de
begeleiders zakjes bij ons waar alles wat er
verzameld kon worden werd ingedaan.
De hut die er al stond hebben we nog wat groter
gemaakt zodat we er met veel kinderen in konden
spelen.
Na weer wat gedronken te hebben zijn we met z’n
allen de trimbaan gaan doen. Wat een opgaaf,
maar onder weg werd er weer drinken gegeven en
bijna aan het eind was er lekker fruit.
Om 12.30 uur zijn we weer vertrokken uit het bos
en gingen we naar Ochten naar Eethuisje “De
Veerstoep”. Hier kregen we lekker friet en wat te
drinken. Tot slot kregen we van meneer Hans ook
nog een ijsje. Heel erg moe reden we daarna weer
terug naar school. Het was een gezellig en leuk
schoolreisje.
Mama Monique, mama Fiona, mama Linda,
mama Angela, mama Marjanne, mama Anita,
mama Anja, mama Wilma, tante Angela en Juf
Els, bedankt voor de leuke en fijne dag.

JULI
14-07 Finn v/d Wardt
22-07 Mayada Ali
29-07 Malai Roodbeen
AUGUSTUS
15-08 Adriaan van der Zee
18-08 Francisca Swinkels
19-08 Beaudey Verwoert 2

10 juli

start vakantie om

12.00 uur

Weer naar school op: Maandag

24 augustus
Wij wensen u een hele fijne
vakantie.

