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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
Vrij
vrij
Ma-vrij
Ma
Di
Ma
Di
Di
Di
Do

13-10-2017
13-10-2017
16-10 t/m 20-10
23-10-2017
24-10-2017
30-10-2017
31-10-2017
31-10-2017
07-11-2017
09-11-2017

Afsluiting Kbw
Groep 1-2 vrij
Herfstvakantie
Luizencontrole
Groep 4 natuurexcursie: ‘De Smelenberg’
Ouderavond fusie, start 19.30
Technieklokaal groep 7
5e Palettertje
Lampionnentocht Sint Maarten, start 18.30 wijkcentrum
Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij

Staking
Afgelopen donderdag was de landelijke staking in het primair onderwijs. Met een grote groep leerkrachten
van ’t Palet zijn we naar Den Haag afgereisd om aan te geven dat er nu toch echt iets moet veranderen. Er
moet wat gedaan worden aan de werkdruk, de klassen moeten kleiner en de salarissen moeten eerlijker. Met
maar liefst 60.000 collega’s waren we daar om ons te laten horen en zien aan de Haagse politiek. Het is
belangrijk dat er nu wat gaat veranderen, het gaat om de toekomst van onze kinderen. Zij verdienen goed
onderwijs. Kijk eens op https://www.poinactie.nl/ en steun het manifest!

Kinderboekenweek
Het is weer kinderboekenweek… Vorige week woensdag hebben we deze week met de gehele school geopend.
Het thema is dit jaar “gruwelijk eng”.
Vrijdag hebben de leerkrachten in een andere groep een verhaal voorgelezen.
Vandaag heeft Paul Groos, ook verteller van beroep, hele spannende
verhalen aan de kinderen verteld. Alle kinderen waren erg geboeid.
Gelukkig hadden zijn verhalen een goed of grappig eind! We willen Paul
hartelijk bedanken hiervoor!
Woensdag gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 voorlezen aan alle
andere kinderen van onze school. Ook de peuters worden voorgelezen.
Donderdag sluiten de kinderen van groep 1 t/m 4 de kinderboekenweek
met een viering af.
Vrijdag doen de groepen 5 t/m 8 dit. Dan wordt er ook een
voorleeskampioen gekozen. Deze kampioen gaat onze school
vertegenwoordigen tijdens de Wijchense voorleeswedstrijd!
Dus heel veel leuke en leerzame activiteiten, waar we echt genoten hebben van de verschillende verhalen.
We hopen dat we de kinderen hiermee stimuleren om ook thuis lekker te gaan / blijven lezen!

MR

De MR is 26-09-2017 bij elkaar geweest, het activiteitenplan is besproken.
De notulen zijn weer te vinden op het informatiebord bij de hoofdingang. Ook zijn de MR-leden van dit jaar
weer op het bord te zien, met foto.
Marion komt de oudergeleding versterken, welkom!

Hoi,
Ik ben Marion Tromp, moeder van Laura (groep 7) en Hugo (groep 5). Ik vind het
belangrijk als ouder om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Door deel te
nemen aan de MR hoop ik meer inzicht te krijgen in beleidsmatige zaken. Met de fusie
in het vooruitzicht vind ik dat extra interessant en belangrijk.
Vriendelijke groet,
Marion

Zwemdiploma:
Juliën Salomé uit groep 4 heeft zijn zwemdiploma gehaald!! Goed gedaan kerel!

Spelletjesmiddag:
Midden in de herfstvakantie, op 18 oktober, is er voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar spelletjesmiddag
in Wijkcentrum Zuiderpoort in Wijchen-Zuid.
Tussen 13.00 uur en 16.00 uur kan je op het wijkcentrum verschillende spellen spelen en er is ook een
springkussen!
Ben je daar erg goed in? Er zitten flinke uitdagingen tussen! Ben je wat minder goed? Dan zijn ze gewoon
hartstikke leuk!
Allemaal komen dus!
Tot ziens in het Wijkcentrum Zuiderpoort op woensdag 18 oktober.

Opbrengst Jantje Beton:
De laatste weken hebben de kinderen uit de groepen 6, 7, 8 loten verkocht.
Zij hebben samen € 2043, - opgehaald waarvan € 1021,50 voor onze school is.
Dit gebruiken wij voor de bieb, het schoolplein en IVN.
Als eerste willen wij hier onze topverkopers noemen:
Azra verkocht maar liefst 26 loten, wat een kanjer!
Maar we zijn ook reuze trots op Jayden Wessels(21), Mert (19) en Naomi
Thijssen (16).
Wij willen alle leerlingen bedanken voor hun inzet.
En natuurlijk bedanken we ook alle mensen die een lot gekocht hebben.

Lampionoptocht dinsdag 7 november
11 november is het Sint Maarten. Om dat te vieren organiseert Wijkcentrum Wijchen Zuid dit jaar weer
een lampionoptocht door de wijk. Alle kinderen uit Wijchen Zuid zijn van harte welkom om (samen met hun
ouders/ begeleiders) mee te lopen. De optocht is op dinsdag 7 november. We vertrekken om 18.30 uur
vanuit Wijkcentrum Wijchen Zuid. Lopen jullie ook mee?

Schoolhandbaltoernooi
Beste sportfanaten
In de kerstvakantie vindt weer het schoolhandbaltoernooi plaats. Op donderdag 28 december
zijn de kinderen uit de groepen 5 t/m 7 aan de beurt en op vrijdag 29 december de kinderen
uit groep 8.
Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen, geef je dan voor 3 november op bij je leerkracht.
Ouders: Zoals bij ieder sporttoernooi zijn er ook coaches en begeleiders nodig. Dus mocht u
als ouder het leuk vinden om een team te begeleiden, geef dit dan ook via uw kind door. We
willen weer met veel teams van ‘t Palet meedoen, dus schrijf je snel in!
Sportcommissie ‘t Palet

EHBO
De Talentencarrousel organiseert een leerzame avond voor iedereen vanaf 18
jaar:

(Huis, tuin en keuken) EHBO, dat doe je zo!

Ook wel eens wondje gehad op een plek waarbij je dacht: Hoe plak ik hier een
pleister op? Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met het verbinden van de
dagelijks voorkomende kleine wondjes, b.v. op/tussen je vingers. Dat wordt knippen en plakken!
Krijg je praktische informatie, handige tips en tricks bij allerlei huis/tuin/keuken verwondingen
(kneuzing/verstuiking, verbranding en verstikking).
Kun je zien hoe o.a. de AED werkt en is er een oefenpop aanwezig om verstikking bij kinderen/volwassenen
te verhelpen.
Dus geen hele EHBO cursus, maar gewoon één gezellige avond vol tips en tricks. Handig toch?
Het Rode Kruis bestaat 150 jaar en we proberen, in dit jubileum jaar, zoveel mogelijk mensen enthousiast
te maken voor EHBO zodat je ingeval van nood makkelijker je kind, familielid of een ander kunt helpen.
Datum:
woensdag 25 oktober 2017
Aanvang:
19.30 uur
Plaats:
Wijkcentrum Wijchen Zuid, Zuiderpoort 56
Kosten:
Gratis deelname
Aanmelden en informatie: talentencarrousel@upcmail.nl/024-6424045, Carin Stevens
U kunt ons ook volgen via Facebook:Talentencarrousel Wijchen-Zuid.

DrumExperience: Kunst en Vriendschap Balgoij

Slagwerk is een essentieel onderdeel van elk harmonie- of fanfareorkest. Er zijn
ook slagwerkgroepen actief in de gemeente Wijchen, waaronder de drumband van
harmonie Kunst en Vriendschap uit Balgoij.
Samen met het Cultuurknooppunt Wijchen is er een slagwerkproject opgezet die
gegeven wordt door Henry Janssen.
Tijdens deze lessen maak je kennis met de verschillende slagwerkinstrumenten en hoe je deze mag
bespelen. Je leert noten lezen en tellen. Dit is voor slagwerkers heel belangrijk!

De 10 kennismakingslessen starten in de week na de herfstvakantie op maandag 6 november, lestijd is
tussen 15.00-16.00 uur.
Locatie: Dorpshuis ‘t Ballegoyke, Boomsestraat 2-B, 6613 AH Balgoij.
Kosten: € 30,Na 10 kennismakingslessen kan er voor een vervolg gekozen worden van 20 lessen met een optreden in juni.
Aanmelden voor de kennismakingslessen kan door middel van invullen van het aanmeldformulier.
Dit mag ingeleverd worden bij de leerkracht van de groep of mag gestuurd worden naar;
annemarie@cultuurknooppunt.nl Digitaal aanmelden kan ook via de site: http://kenv-balgoy.wixsite.com/kenv
of http://cultuurknooppunt.nl/muziek-3/

Aanmeldformulier 10 kennismakingslessen Drumexperience
Naam kind:…………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:……………………………………………………………………………
School:……………………………………......................................................... Groep:…… (mogelijk vanaf groep 5!)
Ouder:……………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………… Woonplaats:……………………….
Telefoon:……………………………………………………………………………………… Postcode:……………………………
Email:……………………………………………………………………………………………
Dit formulier inleveren bij je leerkracht van de school uiterlijk maandag 30 oktober.
Handtekening ouder:

Beste ouder,
U kunt tot het eind van deze week de vragenlijst voor de Kindermonitor
invullen. Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn, klik op
www.kindermonitoropschool.nl
U komt dan direct bij de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt
circa 25 minuten.
Uw antwoorden helpen de gemeente en school om activiteiten en
voorzieningen te organiseren voor u en uw kind. Daarmee willen ze
bijdragen aan een gezond en prettig leven voor uw kind.
Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
Namens de onderzoekers van de Kindermonitor,
Drs. Mirande Dawson
Ir. Meta Moerman
PS. Heeft u nog vragen? Mail of bel: kindermonitor@ggdgelderlandzuid.nl
| 0800 – 0200823

