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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
Vrij
27-04-2018
t/m
t/m
Meivakantie
Vrij
11-05-2018
Ma
14-05-2018
Luizencontrole
Do
17-05-2018
Sportdag voor groep 6-7-8, samen met De Boskriek
Vrij
18-05-2018
Plusklas 14
Ma
21-05-2018
2e Pinksterdag, groep 1 t/m 8 vrij
Di
22-05-2018
Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Woe
23-05-2018
Palettertje 17
Di
29-05-2018
t/m
t/m
Kamp groep 8
Vrij
01-06-2018

Muziek en dansfeest dinsdag 26 juni
Op dinsdag 26 juni organiseren wij een slotfeest voor alle leerlingen en ouders van ’t Palet aangeboden door
de ouderraad.
De leerlingen krijgen op deze dag verschillende creatieve workshops aangeboden op muziek en dansgebied,
verzorgd door maX Music.
Deze dag wordt afgesloten met een spetterende presentatie voor de ouders.
Dit zal ongeveer een uurtje duren. Daarna is er nog een gezellig samenzijn tot 16.00 uur.
We nodigen alle ouders uit vanaf 13.30 uur.
Wilt u voor 1 juni aangeven met hoeveel personen u komt? (maximaal 3 volwassenen per gezin).
Er komt hiervoor, na de meivakantie, een lijst bij de klassendeur van uw kind te hangen.
Voor ieder kind is het leuk als er iemand komt kijken. Als u niet kunt komen dan mogen in uw plaats opa en
oma komen.
In ’t volgende Palettertje volgt er meer informatie.
Werkgroep Slotfeest ‘t Palet

De verdwenen jas
Enkele weken geleden is de jas van Sam, een stagiaire van het MaasWaal
college verdwenen.
De jas hing aan de hoge kapstok bij de peutergroep en kan eraf gevallen
zijn.
We willen de jas graag teruggeven aan Sam.
Heeft iemand deze jas gevonden?
Graag doorgeven aan Désirée (kleutergroep)

Zwemdiploma
Milo Schamp uit de kleutergroep heeft kort na zijn A zwemdiploma ook zijn B zwemdiploma gehaald!
Proficiat Milo! Dila Kaya uit groep 4 heeft haar zwemdiploma A gehaald! Goed gedaan, meid!

KinderPopKoor project 2018
Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8
Vind je het leuk om samen te zingen? Je zangstem te ontwikkelen?
Samen leuke en hippe liedjes te zingen?
Meld je dan aan voor het KinderPopKoor project!
Wanneer: dinsdags van 15.00-16.00 uur Waar: basisschool ’t Palet
Docent: Yvonne Reuvers
Datums: 15 mei, 22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni en de afsluiting op 26 juni
Op dinsdag 15 mei gaan we starten, mits er voldoende deelname is.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan door een mail te sturen voor 10 mei naar Anne-Marie
Dennissen: annemarie@cultuurknooppunt.nl
Vermeld dan even je naam en de leeftijd.

Op de fiets

