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Techniekdag junior technovium Nijmegen
Natuuruitstapje groep 1-2: Kabouterpad
Opening kinderboekenweek: ‘Gruwelijk eng’
Staking. Groep 1 t/m 8 vrij
Plusklas
Oudergesprekken
4e Palettertje
Groep 1-2 vrij
Herfstvakantie

Oudergesprekken
Over twee weken zijn er de oudergesprekken. U hebt dan een gesprek met de leerkrachten van uw kind
voornamelijk over hoe uw kind zich voelt in de groep. U kunt daarbij ook aangeven wat uw kind thuis vertelt
over school.
U kunt zich voor de gesprekken inschrijven om een afspraak te maken. Deze intekenlijsten hangen vanaf
woensdag 27 september in de aula van de school. Ouders die zich niet inschrijven worden door ons
ingedeeld en krijgen bericht van hun afspraak. U kunt intekenen t/m dinsdag 3 oktober.

Jaarvergadering OR donderdag 28 september
Hierbij heten we alle ouders van harte welkom om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering van de
Oudervereniging van 't Palet. Tijdens deze vergadering stellen de leden zich aan u voor, wordt verslag
gedaan van de activiteiten van het vorig schooljaar en vooruitgeblikt op de activiteiten van komend
schooljaar. Ook wordt de begroting van vorig schooljaar verantwoord en de nieuwe begroting vastgesteld,
met daarbij de hoogte van de ouderbijdrage.
Iedereen is van harte welkom op donderdag 28 september om 19.30 uur in de koffiekamer van 't
Palet!

Werving nieuwe leden OR
Onze OR draait op volle toeren met enthousiaste ouders, maar we kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. We
vergaderen zes keer per jaar met zijn allen en daarnaast neem je deel aan een werkgroep voor een
specifieke activiteit.
Nieuwsgierig geworden? Kom vrijblijvend kijken op de jaarvergadering op 28 september, of stop een briefje
met je naam, mailadres/telefoonnummer in het postvak van de OR of neem contact op met juf Hilde of juf
Anneloes.

Ontruimingsoefening:
Afgelopen maandag hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Het was goed om te zien dat het jaarlijks
oefenen veel zin heeft, want de groepen maakten snel een brandrij en konden het gebouw rustig, maar op
tijd verlaten. Om de jongste leerlingen van school eraan te laten wennen was het dit keer zonder echt
alarm. Er zal dit jaar nog vaker geoefend worden, dan eventueel met een echt alarm.

Zuiderpoort 4kids!
Zoals in het vorige Palettertje beschreven stond, hebben we een theatervoorstelling cadeau gekregen van
de Winkeliersvereniging, omdat ze 30 jaar bestaan. Om hier naar toe te leven is er iedere week een vlog te
zien. Afgelopen week was onze school aan de beurt. U kunt de vlog bekijken op:

https://youtu.be/ZfLb8FUCraA

Kinderboekenweek 2017
... en het is weer bijna zover:
DE KINDERBOEKENWEEK KOMT ER AAN!!
Op woensdag 4 oktober start in heel Nederland, in alle boekenwinkels en op alle scholen de
Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is:
“gruwelijk eng”
Woensdag 4 oktober openen we deze Kinderboekenweek op school, met z’n allen. Ook alle vaders en moeder,
de oppas, opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Om 08.45 bovenbouw plein, bij minder weer in de aula. Duurt
een kwartiertje, komen dus, gezellig!! Er zal deze weken weer veel voorgelezen worden door de juffen en
meesters, maar ook door jullie zelf!! We gaan in alle groepen natuurlijk aan de slag met het thema. Én er
komt een echte verteller op school!
In de boekenwinkels liggen weer heel veel nieuwe boeken speciaal voor kinderen en ook in de bieb is er dan
veel te doen.
De donderdag 12 en vrijdag 13 oktober sluiten we samen de Kinderboekenweek ook weer af, maar zover is
het gelukkig nog niet.
Dus eerst…. heel veel (voor)leesplezier… als je durft!!

Groep 6 gaat vissen
Op 15 september vrijdag na het buiten spelen, kwam er een vismeester en die heet Bram. Hij had het over
heel veel soorten vissen. Over de bek, het voedsel en de hengel. Ik moest samen met Demi Oosterhout de
rubberen vis onthaken.
Eva
Toen Bram klaar was met de les gingen we lunchen. Na de
lunch gingen we naar het Wijchens meer. Bram stelden ons
voor aan een paar vrijwilligers van de visvereniging die hij
had meegenomen. Er ging bij ieder groepje een vrijwilliger.
Toen moest iedereen een hengel pakken.
Hugo
En toen gingen we vissen langs het meer. Een uur later
hadden we best veel vissen, kleine en gemiddelde. Op het
laatst kregen we een tas met allerlei visinformatie mee, en
gingen we kijken wat voor soorten er waren gevangen. En
toen gingen we terug naar school, de juf liet de foto’s zien
en toen gingen we naar huis.
Evi
Graag willen we nog alle ouders die met ons mee gingen en de vrijwilligers van de visvereniging bedanken
voor hun hulp. En wilt u alle foto’s bekijken ze staan op de site van onze school.

Hoe gaat het met uw kind?

Beste ouder,
U ontvangt dit bericht, omdat wij u willen vragen mee te doen aan de Kindermonitor.
Wat is de Kindermonitor?
Eens in de vier jaar onderzoeken wij in opdracht van de gemeenten in onze regio, hoe het gaat
met de meest jeugdige inwoners (0-12 jaar). Hoe staat het met hun gezondheid? Zitten ze
goed in hun vel? Hebben ze voldoende speelgelegenheid en groen om zich heen? Uw antwoorden
helpen de gemeente en school om gezonde activiteiten te organiseren en goede voorzieningen
te treffen. Voor u en uw kind.
Wat vragen wij van u?
Via www.kindermonitoropschool.nl komt u bij de vragenlijst van de Kindermonitor. Wij vragen u
om voor één kind uit uw gezin de vragenlijst in te vullen. Welk kind dit is, bepaalt de computer
wanneer u met de vragenlijst begint. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25
minuten. Let op: stemt u even met elkaar af welke ouder/ verzorger dit zal doen. Dit om te
voorkomen dat voor hetzelfde kind 2 vragenlijsten worden ingevuld.
Heeft u nog vragen?
Mail of bel: kindermonitor@ggdgelderlandzuid.nl | 0800 – 0200823
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage aan de Kindermonitor!
Namens de onderzoekers van de Kindermonitor,
Drs. Mirande Dawson
Ir. Meta Moerman

