“PALETPRAAT”
december 2017

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,
Het einde van 2017 staat voor de deur.
We hebben een drukke en actieve december maand. Iedereen is toe aan een welverdiende
kerstvakantie.
In de groepen wordt stilgestaan bij het kerstfeest en het kerstverhaal. In de school zien we
kerstverlichting en mooi versierde kerstbomen.
De kerststallen van meneer Kees
Een prachtige kerststal van meneer Kees (onze oud-directeur) staat in december ieder jaar weer te
schitteren in de hal van de school.
Elk jaar presenteert hij rond de kersttijd ongelooflijk veel verschillende kerststallen, vanuit alle
werelddelen meegebracht, in de kerk in Boxmeer. Zeer de moeite waard om rond de Kerstdagen te
gaan bezichtigen.
STAKING op 12 december
Op dinsdag 12 december gaan vele leerkrachten uit het basisonderwijs weer staken. De minister
van onderwijs heeft laten weten geen extra geld voor onderwijs ter beschikking te stellen. Wij
vinden dat er meer geld moet komen voor het laten afnemen van de werkdruk en een eerlijk loon.
Alle scholen van Optimus staken op 12 december. Dat betekent voor u dat uw zoon/dochter geen
les krijgt en dus niet naar school kan komen.

Uw zoon / dochter is dus VRIJ op 12 december.
Juffrouw Marije en meneer Joop nemen per 1-1-2018 afscheid van Palet.
Meneer Joop gaat met pensioen en juffrouw Marije gaat voor meerdere scholen van Optimus
werken.
De werkzaamheden van meneer Joop worden overgenomen door mevr. Inge Kusters van Centrum
Jeugd en Gezin. Mevr. Inge Kusters zal ook namens school af en toe een huisbezoek afleggen als
school en ouders willen praten over hoe het thuis gaat. Mevr. Inge kan daarna de ouders
ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp als dat nodig mocht zijn.
Da taken van Juffrouw Marije zullen worden ingevuld door iemand anders. De procedure hiervoor
loopt nog. Zodra we weten wie de taken gaat invullen van de orthopedagoog op Palet, laten we het u
weten.
Hartelijk dank voor al uw hulp en inzet
Graag bedanken wij alle ouder(s) en verzorger(s) die zich weer op allerlei manieren hebben ingezet
voor de school: door mee te helpen met het organiseren van een feest of een viering, door als
begeleiding mee te gaan op een excursie, door reparaties voor ons uit te voeren, door de bieb op
school te bemannen, door na elke vakantie alle leerlingen te controleren bij de hoofdluizencontrole
van school of door mee te denken over het beleid van de school.
We willen niemand vergeten: allemaal hartelijk bedankt.

Sinterklaas was op bezoek
Op dinsdag 5 december ontvingen we Sinterklaas en zijn Pieten weer op
school. Zoals elk jaar spannend, maar ook een heel fijn kinderfeest. De
kinderen van de onderbouw groepen ontvingen Sinterklaas in de aula en
later bezocht Sint de groepen. Er werd gestrooid en er zijn heel veel
cadeautjes en surprises uitgepakt.

Samen Beter Lezen
Veel kinderen hebben meegedaan aan het project Samen Beter Lezen.
Ook deze keer sluiten we Samen Beter Lezen weer af met het
traditionele LEESFEEST voor alle deelnemers. Op het leesfeest worden de
deelnemende leerlingen beloond met een certificaat, iets lekkers en een
aardigheidje. De datum: dinsdag 23 januari 2018. De tutors en de
deelnemers worden daarvoor uitgenodigd.
Het leesfeest is van 13:15 – 14:15 uur.
Onze wens voor uw kind is dat hij-zij ook in 2018 volop kan blijven
genieten van het lezen of voorgelezen worden van boeken en verhalen.
Geloof ons het is de moeite waard.
Schaatsen in het centrum van Boxmeer
Voor de kerstvakantie gaan we ook dit jaar weer schaatsten in het centrum van Boxmeer.
Dat is elk jaar weer super leuk. We verwachten volop ijspret en hopen op weinig valpartijen.
Heeft uw kind zelf schaatsen, dan mogen deze op de schaats dag meegenomen worden naar
school. Misschien kunt u even komen kijken om te genieten van de gezellige sfeer. U hoort
hier nog meer over.
Kerstfeest
In de groepen wordt stilgestaan bij het
kerstfeest en het kerstverhaal. In de school
zien we straks mooi versierde kerstbomen,
sfeervolle kerstverlichting en wordt er
aandacht geschonken aan het kerstverhaal
in de groep.
De kerststal van meneer Kees (onze ouddirecteur) schittert straks weer een paar
weken in de hal bij de hoofdingang van de
school. Loop gerust binnen en kom kijken.
Dinsdag 19 december vieren we het
Kerstfeest met een Kerstdiner op school. Feestelijk dineren en daarna optreden voor ouders
en broertjes en zusjes.

Afsluiten van 2017
Samen met u hebben we ons ingespannen om gedurende het jaar 2017 uw kind goed
onderwijs te geven. We zijn blij met goede resultaten
en ervaren alle positieve reacties van onze leerlingen
en u als ouders / verzorgers als cadeautjes. Zoals altijd
blijft aandacht en zorg voor elkaar bij ons heel erg
belangrijk. Het is de basis waarop wij samen met uw
kind en u kunnen bouwen en groeien. Daar gaan we in
2018 ook weer vol ijver en betrokkenheid mee door.
Sluit 2017 alstublieft veilig af, zodat 2018 goed kan
beginnen.
Bedankt allemaal
Graag bedanken wij alle ouder(s) en verzorger(s)
die zich weer op allerlei manieren hebben ingezet
voor de school: door mee te helpen met het organiseren van een feest of een viering, door
als begeleiding mee te gaan op een excursie, door reparaties voor ons uit te voeren, door de
bieb op school te draaien, door na elke vakantie alle leerlingen te controleren bij de
hoofdluiscontrole van school of door mee te denken over het beleid van de school.
We willen niemand vergeten: allemaal hartelijk bedankt.
Hoofdluizencontrole
- Na elke vakantie, van 1 week of langer, worden alle
leerlingen op woensdag gecontroleerd op hoofdluizen. De
volgende controles: Woensdag 10 januari ;
woensdag 21 februari; Woensdag 9 mei
Het is belangrijk dat uw kind tijdens de controle geen ingewikkelde
kapsels heeft en geen gel in de haren.
Data om te onthouden:
- STAKING op dinsdag 12 december – alle leerlingen vrij
- 22 december is de school om 12:30 uur uit en begint de kerstvakantie voor alle
leerlingen van Palet en De Windroos
- Kerstvakantie van 25 december 2017 tot en met 5 januari 2018
- Woensdag 10 januari hoofdluizencontrole op school
- 15 januari Ouderraadvergadering
- In de week van 15 januari start de toets periode op Palet
- 23-1 leesfeest Samen Beter Lezen, om 13:15 uur
- Maandag 5 februari zijn alle leerlingen van Palet vrij in verband met een studiedag.
Deze informatie vindt u ook op onze website:
www.paletboxmeer.nl

Tot slot wensen wij u allen toe:
‘een fijne kerstvakantie’,
‘een gezellig kerstfeest’ en
‘een super goed 2018’

