“PALETPRAAT”
April-mei 2018
Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,
We hebben al van een paar
mooie zonnige dagen mogen genieten. Het is licht
als we ’s morgens opstaan en de vogels fluiten het
hoogste lied, overal zien we pasgeboren lammetjes
in de wei en het groen loopt al mooi uit.
Met andere woorden: het is LENTE.
De meivakantie staat voor de deur.
We gaan op 20 april, de laatste vrijdag voor de meivakantie, eerst nog genieten van
de koningsspelen-dag op school.
We wensen u en onze leerlingen een hele fijne meivakantie toe met veel mooie
lentedagen.
We zien iedereen graag weer terug, na de meivakantie, op maandag 7 mei.
Namens alle teamleden van SBO Palet en De windroos,
Harriët van Duren
Nieuwe leerlingen
We willen alle nieuwe leerlingen, die in de laatste periode zijn gestart bij ons op school en die
na de mei vakantie gaan starten, hartelijk welkom heten en hopen dat ze zich snel thuis
voelen bij ons. We wensen hen een fijne tijd toe als leerling van SBO Palet.

Komt u uw kind ophalen op school?
We vragen iedereen die een leerling op komt halen bij ons op school op de
bovenbouwspeelplaats te wachten. Wij stellen het op prijs als u gehoor geeft aan dit
verzoek en dus ook niet aan de overzijde van de straat wacht.
Dus op de speelplaats, mét uw fiets, zodat het trottoir vrij blijft voor leerlingen die naar de
verschillende taxi’s lopen en iedereen het schoolplein veilig en ordelijk kan verlaten. Geef dit
alsjeblieft ook door aan opa, oma of de groepsleiding of een ander die uw
kind komt ophalen.

Hoofdluizencontrole: leden van de werkgroep
de laatste hoofdluizencontrole dit schooljaar: Woensdag 9 mei

Ter herinnering: Schoolfruit - Laatste levering EU-Schoolfruit
Na de meivakantie, vanaf 7mei, wordt er door school geen fruit en groente meer
verzorgd voor de ochtendpauze.
In het belang van gezonde voeding, willen we u vragen om vanaf
maandag 7mei weer dagelijks zelf voor fruit en/of groente te zorgen voor
de pauzes. Wilt u alstublieft rekening houden met het schoolbeleid en
gezonde tussendoortjes, lunchpakketjes en drankjes meegeven.
Ook traktaties in een gezonde vorm juichen we toe. Informatie hierover
vindt u op: http://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx of
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm

Schoolverlaters
De schoolverlaters gaan meteen na de meivakantie 3 dagen op
schoolkamp. Wij wensen hen een heel fijn schoolkamp en prachtig
weer toe.

Gezonde school
Dit jaar hebben we beleid opgesteld rondom het deelthema: ‘roken en alcohol’. U kunt dit
straks terugvinden in de schoolgids van 2018-2019. We zullen deze schoolgids aan het
einde van het schooljaar of bij het begin van het volgende schooljaar aan u of uw kind
meegeven. Ook kunt u deze informatie vinden op onze website vanaf juli 2018.
Gezonde voeding: traktatiebeleid
In het kader van gezonde voeding gaan we volgend jaar nadrukkelijk uw medewerking
vragen om voor gezonde traktaties te kiezen als uw zoon/dochter jarig is en op school wil
trakteren. Neem daarvoor altijd vooraf contact op met de leerkracht.
Zie voor meer informatie:
www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl

Bezoek van het College van Bestuur Optimus
Jaarlijks komt ons bestuur bij ons op bezoek. Zij zijn dan de hele dag bij ons. Zij gaan
in de groepen kijken en praten met de teamleden van SBO Palet, met onze
leerlingenraad en met enkele ouders van onze leerlingen.
Dit jaar komen zij op donderdag 31 mei op bezoek.

Data om te onthouden:
- Meivakantie: 23 april t/m 6 mei
- Hoofdluiscontrole: woensdag 9 mei
- Hemelvaart do 10 mei en vrijdag 11 mei: vrij
- Moederdag: zondag 13 mei
- Start Ramadan: 15 mei
- Praktijkexamen verkeer, groep 7: woensdag 16 mei
Slagbaltoernooi voor groep 7 en 8 op donderdag 17mei
2e Pinksterdag maandag 21 mei: alle leerlingen vrij
- Studiemiddag: donderdag 14 juni: leerlingen van Palet zijn vanaf 12:00
uur vrij.
- Studiedag SO4 De Windroos vrijdag 29 juni: leerlingen van SO4 De
Windroos zijn vrij
- Laatste schooldag 6 juli: voor alle leerlingen start de zomervakantie om
12:00 uur!
Deze informatie vindt u ook op onze website: www.sbosgpalet.nl
En tot slot, gehoord in de klas……..
Juf: “Waarom zou je je best moeten doen om te leren lezen?”
Leerling: “Nou, ik heb nu geleerd zelf mijn schoenen te strikken en dat
vind ik toch wel erg fijn.
Ik denk dat ik het ook fijn zal vinden als ik zelf kan lezen.”
Juf: “Dat weet ik wel zeker. Daar gaan we samen aan werken.”

