“PALETPRAAT”
Juli 2018
Dit is alweer de laatste Paletpraat van het schooljaar.
Het is bijna zomervakantie. In deze laatste schoolweken werd er druk
geoefend door de schoolverlaters voor het opvoeren van de musical.
De liedjes galmden regelmatig door de gangen van de school. Ze
hebben ons allemaal super trots gemaakt met hun optreden afgelopen
maandag. Petje af.
7 groepen
We starten komend jaar met 7 groepen. Daarom komt na de vakantie juffrouw Simone bij
ons werken.
De nieuwe leerlingen en onze leerlingen van groep 1 t/m 7 konden woensdag morgen even
gaan wennen in de nieuwe groep.
Juffrouw Simone kon daar nog niet bij zijn en heeft daarom geskypet met de leerlingen.
Juffrouw Sandra heeft haar verder even waargenomen tijdens het wenuurtje.
Afscheid
Op de laatste schooldag nemen we om 11:40 uur afscheid van al onze schoolverlaters.
Vanaf 11:15 uur staat de koffie klaar en bent u, als ouders/verzorgers, van harte welkom.

Alle leerlingen, die afscheid nemen, en hun ouder(s) of verzorger(s) wensen wij veel
succes op de nieuwe school en voor de toekomst!
Om 12:00 uur start de zomervakantie.
Die hebben we verdiend; we hebben allemaal hard gewerkt.
We sluiten samen een fijn schooljaar af.
Wij wensen u en uw kinderen allemaal een fijne vakantie toe! Graag zien we alle kinderen
en u weer terug op maandag 20 augustus 2018!
Namens alle teamleden van Palet en SO-4 De Windroos,
Harriët van Duren

Uitnodiging :
Kom gezellig een kopje koffie/thee drinken met andere ouders
en Harriët op de laatste schooldag,
vrijdag 6-7-2018.

U bent van harte welkom vanaf 11:15 uur.
De koffie en thee staat klaar van 11:15 – 11:30 uur!
Tussen 11:30 – 11:40 uur kunt u even in de groep afscheid
nemen van de juf/meneer van uw kind.
Vanaf 11:40 uur verwachten we iedereen op de bovenbouwspeelplaats, bij goed
weer, en nemen we afscheid van alle schoolverlaters.

De school is 6 juli om 12:00 uur uit.

Hartelijk dank voor
uw betrokkenheid en vertrouwen
Alle teamleden van Palet, willen iedereen
hartelijk bedanken voor alle hulp die we ook
dit schooljaar weer hebben gekregen.
Alle ouders van de ouderraad, de
werkgroepen, de medezeggenschapsraad, de
bieb, als begeleiding tijdens uitstapjes, en ga
zo maar door, hebben dit jaar ons onderwijs
weer fantastisch ondersteund.
Allen, hartelijk dank daarvoor.
We hopen dat u dat ook de komende jaren voor ons en uw kind wilt blijven doen.
Schoolkalender en schoolgids voor alle ouders
Alle ouders/verzorgers van onze school ontvangen een schoolkalender en
schoolgids, na de zomervakantie bij de start van het nieuwe schooljaar. In de
schoolgids vindt u alle informatie die relevant is over onze school. In de
schoolkalender vindt u al onze vrije dagen, vakanties, studiedagen en andere
activiteiten die we nu al hebben ingepland voor komend jaar.
Uiteraard vindt u ook alle informatie op onze website: www.paletboxmeer.nl

We hebben nog nieuwe ouders nodig voor:
DE OUDERRAAD
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ouderraad. De ouders van
de ouderraad helpen de school met het organiseren van activiteiten en
feesten/vieringen. Heeft u interesse: neem contact op met de voorzitter van de OR:
Angelique Nabuurs. E-mail: ferryangelique@live.nl
Hoofdluizencontrole
Na elke vakantie, van 1 week of langer, worden alle leerlingen
gecontroleerd op hoofdluizen. De controles worden steeds op
woensdag gehouden, van 11:20 – 12:30 uur, en worden uitgevoerd
door een ouderwerkgroep. Wilt u ook helpen, laat het even weten of
kom gewoon op de eerste controle datum: Woensdag 22 augustus
2018
Data om te onthouden:
- Maandag 20 augustus:
8:30 uur start het nieuwe schooljaar 2018-2019.
8:40 uur worden alle nieuwe ouders verwacht voor een kopje koffie in de
koffiekamer van Palet.
- Woensdag 22 augustus: eerste hoofdluizencontrole
Tot slot wensen wij iedereen nogmaals een fijne en zonnige
zomervakantie.
Wij hopen iedereen lekker uitgerust en vol energie op
maandag 20 augustus, om 8:30 uur weer te mogen begroeten!

