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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
Woe
29-11-2017
Kijkochtend. Ouders van ’t Palet kunnen kijken op de Boskriek
Vrij
01-12-2017
Plusklas 6
Di
05-12-2017
Sinterklaasviering
Woe
06-12-2017
Studiedag fusie, groep 1 t/m 8 vrij.
Vrij
08-12-2017
School versieren voor kerst, 12.30 tot 14.00 uur
Di
12-12-2017
Palettertje 8
Vrij
15-12-2017
Plusklas 7
Ma
18-12-2017
Kerstmusical groep 6
Do
21-12-2017
Kerstviering 17.30-19.30
Vrij
22-12-2017
Groep 1-2 vrij,
groep 3 t/m 8 komen de gehele dag naar school.
Ma
25-12-2017
t/m
Kerstvakantie
05-01-2018

Jubileumfeest
Vorige week vrijdag hebben we met alle kinderen van ’t Palet de diverse winkels in het winkelcentrum
Zuiderpoort toegezongen om hen te bedanken voor de leuke voorstelling en de tas. We vinden het erg
speciaal dat ze hun jubileum zo met ons hebben willen vieren en wensen hun nog veel goede winkeljaren toe.

Personele mededelingen
Inmiddels is het zwangerschapsverlof van juffrouw Marijn bijna voorbij. A.s. donderdag gaat zij weer aan
de slag in groep 4. Dat houdt ook in dat de werkzaamheden van Sharon de Bruijn zullen eindigen. Vandaag is
haar laatste dag in groep 4 op ’t Palet.
Sharon heeft zich de afgelopen maanden flink ingezet om het verlof van Marijn goed in te vullen, daarvoor
zijn we haar dankbaar.
Vanaf morgen gaat Sharon op de Boskriek aan de slag. Zij gaat daar opnieuw de invulling van een
zwangerschapsverlof verzorgen.
Juffrouw Anja is op dit moment herstellende van een operatie aan haar heup. Haar uren in groep 8 worden
tot aan de kerst ingevuld door juffrouw Saphira.

Sinterklaas
Hierbij nieuws over het sinterklaasfeest bij ons op school!
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas onze school bezoeken… Wat is de
bedoeling van deze dag? Alle kinderen komen met de jas aan de klas in, om
daarna (8.30 uur) met de leerkracht naar het plein van groep 7 en 8 te gaan.
Als u het leuk vindt om de aankomst van Sint mee te maken, dan kunt u op dit
plein wachten! We vragen of u achter de groepen wilt gaan staan, zodat de
kinderen alles goed kunnen volgen. We hopen dat Sint en natuurlijk zijn
Pieten snel komen. Na ontvangst van de Sint gaan de kinderen met de
leerkracht naar hun klas. De ouders gaan dan niet mee naar binnen, zodat we met de hele school Sint en zijn
Pieten in de aula toe kunnen zingen. Daarna gaat Sint de klassen in.
Alle kinderen nemen voor deze dag gewoon fruit en drinken mee naar school. En natuurlijk nemen ze ook een
lunchpakketje mee!
Op woensdag 6 december hebben we een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij! Donderdag de 7e is iedereen
weer van harte welkom. Ook u...dan wordt namelijk de school weer opgeruimd! We vinden het fijn als u komt
helpen, we beginnen deze ochtend met een kopje koffie om 8.30 uur in de koffiekamer.
We maken er met z’n allen weer een gezellig feest van!

Groetjes, De Sintcommissie.

Voorbereidingen Kerst
Sint is het land nog niet uit, maar ook de kerstwerkgroep is al volop aan de slag om ook deze Kerst
onvergetelijk te maken. Bij een aantal zaken hebben we echter uw hulp hard nodig. We hopen dat u mee
helpt om kerst op school weer tot een groot feest te maken! Dank u wel alvast, namens de kerstwerkgroep
Versieren voor kerst
Op vrijdag 8 december van 12.30 tot 14.00 uur gaan we de school weer in kerstsfeer brengen. Uiteraard
verwachten we de ouders die zich hiervoor hadden aangemeld. Ook extra handen zijn meer dan welkom!
Helpt u mee?
Kerstviering
Op donderdag 21 december van 17.30 tot 19.30 uur vindt een gezellige, feestelijke Kerstviering plaats op 't
Palet. Alle kinderen vieren dit met hun eigen groep. Samen genieten ze van lekker eten, bezoeken ze de
levende kerststal en luisteren ze naar 't Palet kerstkoor in de aula. Verder wordt er een kerstverhaal
gelezen en doen de kinderen gezellige activiteiten in de klas.
Ouders zijn deze avond vanaf 19.15 uur welkom in de aula, om onder het genot van een drankje te komen
luisteren naar het koor en kijken naar de kerststal. Let op, u kunt dan alleen gebruik maken van de
hoofdingang (midden/onderbouw). Loopt u even gezellig binnen?! Om 19.30 uur kunt u de school in om uw
kind op de eigen groep op te halen.
Kerstbuffet
In iedere groep wordt een heerlijk kerstbuffet samengesteld voor de kinderen. Om voldoende variatie in
het diner te brengen, hangt er vanaf dinsdag 12 december bij iedere groep een kerstboom met
kerstballen. Op de kerstballen staan de gerechten, waaruit u kunt kiezen. Ook staat erbij voor hoeveel
personen u dit gerechtje moet maken.
Zorgt u op 21 december ook voor een bord/ schaal/ opscheplepel en dergelijke en voorzie deze van de naam
van uw kind. Heeft u een warmhoudplaatje dat geleend mag worden? Ook dat is erg handig.
Alle leerlingen brengen een eigen bord, beker, (soep)kommetje en bestek (voorzien van naam) mee en zetten
dit in de week van de kerstviering (uiterlijk donderdagochtend) in de klas.
Bij voorbaat dank voor uw feestelijke bijdrage!
Leden kerstkoor gezocht
Wilt u meezingen in 't Palet kerstkoor tijdens de Kerstviering op donderdag 21 december? We zijn op zoek
naar ouders die mee willen zingen! Er worden bekende kerstliedjes gezongen en u krijgt de tekst van de
liedjes. Schroom niet en zing mee!
Vanaf donderdag 30 november hangt de intekenlijst bij iedere groep. Meld u zich vooral aan, alleen of
samen.
Kerstkaarten
Áls er kerstkaarten meegebracht worden naar school, dan mag dit één kaart voor de gehele klas zijn.
Individueel bedoelde kerstkaarten moeten dus thuis bezorgd worden.

Anne Pieper winnaar Wijchens kinderdictee
Anne uit groep 6 heeft het Wijchens kinderdictee gewonnen. Ze versloeg 36
andere finalisten. Alle Wijchense kinderen uit de groepen 5 en 6 deden mee, van
iedere groep mocht er één naar de finale.
Bij ons waren dat Anne en Dio.
De vierde editie van het Kinderdictee was volgens organisatrice Karin Boon "een
groot succes".
"De kinderen ontdekken zo dat een dictee ook leuk kan zijn. Misschien dat ze dan
in andere situaties ook meer op hun spelling letten."
Anne vond het dictee "heel spannend". "Sommige woorden waren wel moeilijk"
De moeilijkste zin was volgens de winnares: 's Ochtends race ik met een razendsnelle capsule naar mijn
bureau met adembenemend uitzicht op de aardbol." Hierin had ze twee van haar weinige foutjes gemaakt.
Anne proficiat. We zijn harstikke trots op jou!

Privacy op school
De wet op privacy verandert, dat houdt voor scholen in dat zij nog bewuster om moeten gaan met privacy.
Kans & Kleur is bezig met het opstellen van een privacy beleid dat voor alle scholen geldt. Dit beleid wordt
in de GMR besproken en moet goedgekeurd worden. Als het beleid definitief is goedgekeurd wordt het op
onze site geplaatst.
Het beleid gaat over allerlei zaken zoals het gebruik van leerlingengegevens, gebruik van foto’s, gebruik van
internet enz.
Wij krijgen wel eens vragen van ouders over het maken van foto’s en film door andere ouders. In het
voorgestelde beleid van Kans & Kleur wordt daar ook op ingegaan, daar moeten we rekening mee houden
Hieronder leest u de tekst
Foto’s gemaakt door ouders
Ook ouders van leerlingen maken foto’s en video’s op school. De school is geen openbare ruimte en valt onder
het bevoegd gezag van Kans & Kleur. Dit betekent dat ouders als zij foto’s willen maken toestemming
moeten vragen bij de schoolleiding. Scholen van Kans & Kleur geven deze toestemming onder de voorwaarde
dat ouders geen foto ’s en video’s waarop kinderen van anderen herkenbaar in beeld staan publiceren of op
sociale media plaatsen. Deze tekst nemen de scholen op in de schoolgids en op de website.

Verkeersveiligheid
Graag willen we u erop wijzen dat het niet toegestaan is om tussen 08.15 en 08.45
èn tussen 13.45 en 14.15 in de Huissteden 13e en 14e straat te parkeren buiten de
parkeervakken. Dit geldt ook als u in de auto wacht. Daarmee kunnen we ervoor
zorgen dat iedereen veiliger naar school kan komen en weer naar huis kan gaan. Op
dit moment komen er nog veel auto’s in- en uitrijden. Dat geeft soms gevaarlijke
situaties. Wij verzoeken u dan ook uw auto in een parkeervak of achter de flats te
parkeren en vanaf daar lopend uw kind naar school te brengen. We hopen op uw
medewerking.

De Talentencarrousel organiseert voor iedereen (18+) een
creatieve Kerst-workshop

We gaan een kerstcreatie maken van natuurlijke materialen. De één meter lange
creatie kunt u ophangen of op tafel zetten (binnen of buiten).
Tip: wilt u er verlichting in dan kunt u zelf een led lichtdraadje op batterij er in
verwerken.
U mag zelf ook (kerst)groen uit de tuin meebrengen.
We hebben wat rood en wit gekleurde versieringen. Wilt u een andere kleur
gebruiken dan graag zelf meenemen.
Na de kerst ook nog prima te gebruiken als decoratie met b.v. vetbollen voor de
vogels.
Er is beperkt plaats, dus vol=vol.

Datum:

donderdag 14 december 2017

Aanvang: 19.30 uur
Plaats:

Wijkcentrum Wijchen Zuid, Zuiderpoort 56

Kosten:

€ 10,- inclusief gratis kopje koffie/thee

Aanmelden en informatie: talentencarrousel@upcmail.nl
024-6424045, Carin Stevens
U kunt ons ook volgen via Facebook:Talentencarrousel WijchenZuid.

