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Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,
Herfstvakantie al weer achter de rug. De klok is verzet en alle dagen zijn ineens korter
geworden. Het weer is ook merkbaar aan het afkoelen en we voelen de herfstwind
regelmatig in ons gezicht waaien als we buiten zijn.
Onze leerlingen verheugen zich op de komst van Sinterklaas. Altijd leuk, maar voor veel van
onze leerlingen ook erg spannend.
We wensen iedereen vooral een gezellige Sinterklaas tijd met leuke presentjes en mooie
surprises.
Harriët van Duren
Gezond voeding – gezonde school
Samen met de leerlingen hebben we de themaweek gezonde voeding geëvalueerd. De
leerlingen zijn weer samen met hun juf/meester rondom dit thema aan de slag geweest. Zo
vertelden ze in de leerlingenraad dat de volgende zaken allemaal aan de orde waren
geweest op school: lessen over gezonde voeding, schijf van 5, filmpjes, smaaklessen bij
Smaakcentrum (2 groepen), themaopdrachten, pauze hap lessen, gezond eten op school les.
De leerlingenraad concludeerde dat ze tevreden waren over hoe wij op school bezig zijn met
gezonde voeding. Fijn om te horen.

Schoolfruit EU
Ook dit jaar gaan we weer meedoen aan het schoolfruit project van de EU. We starten op 14
november en dit project gaat door tot aan de meivakantie. U hoeft in deze periode op
dinsdagen, woensdagen en donderdagen uw kind GEEN FRUIT/GROENTE mee te geven
voor de ochtendpauze. Wel geeft u op maandag en vrijdag gewoon fruit/groente mee voor
de ochtendpauze.
Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar: ‘gruwelijk eng’. Onze leerlingen hebben
in de groep geoefend en we hebben een voorleeswedstrijd gehouden aan het einde van de
Kinderboekenweek op school. De jury heeft een aantal mooie medailles en voorleesbekers
uit mogen delen. Wij zijn trots op onze leerlingen.
Nationaal schoolontbijt – aanstaande dinsdag 7 november
Het Nationaal Schoolontbijt staat voor de deur!
Wij ontbijten op dinsdag 7 november samen met al onze leerlingen op school. U hoeft op
deze dag uw kind dus niet te laten ontbijten. (Mocht 8:30 uur te laat worden voor uw kind,
kunt er voor kiezen om uw kind een kleinigheidje te laten eten voor hij/zij naar school gaat.)
Voor meer informatie kunt u de volgende link aanklikken: nieuwsbrief met informatie of:
http://files.m12.mailplus.nl/user31200292/4655/NSOouderleaflet2017-dinsdag.pdf
over dit gezonde en leerzame ontbijtfeest op onze school.

Sinterklaas komt ook bij ons op bezoek

Op dinsdag 5 december ontvangen we Sinterklaas en zijn Pieten weer op Palet. Zoals elk jaar
spannend, maar ook een heel fijn kinderfeest. De kinderen van de onderbouw groepen
ontvangen Sinterklaas en later bezoekt Sint de groepen. Er wordt vast weer gestrooid en er
zijn heel veel cadeautjes en surprises uit te pakken. We zijn benieuwd naar alle mooie
surprises van iedereen, waar vaak veel tijd en energie in wordt gestoken. Dat wordt ook erg
gewaardeerd.

Samen Beter Lezen
Veel kinderen zijn gestart met hun ouders of andere begeleiders met ‘Samen BETER Lezen’.
We zijn elk jaar heel serieus bezig met dit project. Elke week worden de kinderen bij juf Carry
verwacht om over hun boek te praten. Iedereen die goed bezig is, mag dan een mooie
sticker uit zoeken. Wat vooral fijn is om te merken, is dat onze kinderen genieten van lezen
of voorlezen. Dat is, denken wij, het allerbelangrijkste.
Onze wens voor uw kind is dat hij-zij ook in 2017 volop kan blijven genieten van het lezen of
voorgelezen worden van boeken en verhalen.
Geloof ons het is de moeite waard.
Ook deze keer sluiten we Samen Beter Lezen weer af met het traditionele LEESFEEST voor
alle deelnemers. Daar krijgt u een uitnodiging voor als u heeft meegedaan.

Speciale actie voor Stichting Hulphond. Doe mee!
Zie voor meer informatie onze website: www.paletboxmeer.nl
Kerstfeest 2017
Korte informatie: dit jaar zullen we in de week voor de kerstvakantie, op dinsdagavond 19
december, een kerstdiner hebben op school. De leerlingen zullen op school samen met de
juf/meester van een kerstdiner kunnen genieten. Wat en hoe precies hoort u binnenkort van
de Kerstwerkgroep.
Hoofdluizencontrole
Na elke vakantie, van 1 week of langer, worden alle leerlingen op woensdag gecontroleerd
op hoofdluizen. De controles worden uitgevoerd door een ouderwerkgroep. Het is belangrijk
dat uw kind tijdens de controle geen ingewikkelde kapsels heeft en geen gel in de haren.
De data van de hoofdluiscontrole zijn:
- Woensdag 10 januari ; Woensdag 21 februari; Woensdag 9 mei
Mocht u nog een handje willen helpen op deze dagen, dan bent u van harte welkom. Vele
handen maken licht werk! We beginnen met de controle om 11:20 uur.
U kunt contact opnemen met juffrouw Harriët, 0485-571685.
ICT op school
Ook voor onze school geldt dat vernieuwing er bij hoort, ook op het gebeid van de ICT. Wij
vinden het belangrijk om dit op een verantwoorde manier op te pakken. Dat betekent dat
we dit schooljaar gaan experimenteren met de inzet van tablets in de bovenbouw. We
schaffen daarvoor dit schooljaar zo’n 35 tablets aan, waarmee we aan de slag kunnen.
Daarnaast is er gezorgd dat het WIFI op school wordt verbeterd om dit mogelijk te maken.
Dit laatste is opgepakt vanuit ons bestuur Optimus PO.
De volgende stap is dan om onder begeleiding van een deskundige nader invulling te geven
aan de mogelijkheden hoe verdere digitalisering ons onderwijs kan ondersteunen.

Ouders over de school – nieuwsrubriek voor onze website
Ik wil graag ouders uitnodigen om hun mening te geven over het onderwijs en de
begeleiding die wij als school bieden. Ik denk daarbij aan uw mening over punten zoals:
- Bent u tevreden over het onderwijs dat wij bieden?
- Hoe gaat het met uw kind bij ons op school?
- Hoe ervaart u het contact met school (juf, Intern begeleider, directeur, anders
medewerkers)?
- Wat vindt u een echte TOP van deze school of het team? (TOP = iets wat u echt heel
goed vindt)
- Welke TIP heeft u voor ons? (TIP = Wat zou u graag verbeterd zien)
- Bent u tevreden over de overstap naar onze school? Waarom niet of waarom wel?
Mocht u het leuk vinden om hierover een stukje te schrijven of om dit met de directeur te
bespreken, dan zorgen wij dat dit op onze website terecht komt. Het zou mooi zijn als we
elke 3 á 4 maanden een nieuw stukje kunnen plaatsen. Zo kunnen andere ouders of
belangstellenden op de website lezen hoe u als ouder denkt over onze school.
Zou u dit willen doen, laat het dan even weten aan de directeur Harriët van Duren,
dir.palet@optimusonderwijs.nl . Ik hoor graag van u.
Luxe verzuim
Waarschuwing. Een andere aanpak door het Openbaar Ministerie van luxe verzuim!
Luxe verzuim is het ongeoorloofd thuis houden van school van een leerplichtig kind om
bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Alle kinderen in Nederland hebben recht op
onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar
wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden
van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt
u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van
de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.
Scholen wordt gevraagd om deze maatregel met ouders te communiceren. Vandaar dit
bericht in de Paletpraat.
Data om te onthouden:
- 7 november: nationaal schoolontbijt
- 14 november: start van schoolfruit project EU (zie uitleg hierboven)
- 5 december komt Sinterklaas op bezoek op school
- 6 december: alle leerlingen zijn vrij in verband met een studiedag (Leerlingen van
Palet en van De Windroos zijn allemaal vrij)
- 23 december is de school om 12:30 uur uit en begint de kerstvakantie
- Kerstvakantie van 25 december tot en met 5 januari
Data om te noteren in de schoolkalender:
- Voetbaltoernooi: di. 10 april voor groep 8
- Slagbaltoernooi: do. 17 mei 2018 voor groepen 7 en 8
Deze informatie vindt u ook op onze website: www.paletboxmeer.nl
En tot slot, gehoord in de klas……..
Hoe heet een president waarop je kunt springen? TRUMPOLINE

