Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Nieuws van de directie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Na een nogal stormachtige voorjaarsvakantie zijn we allemaal weer uitgerust aan de slag gegaan.
We zijn blij dat meester Freddy ook is gestart in groep 6/7.
Voor de voorjaarsvakantie heeft het team nog een studiedag gehad. We hebben het o.a. gehad over
de kwaliteitszorg en scholing voor leerkrachten. Verder hebben we nader kennis gemaakt met
elkaar, omdat we een aantal nieuwe gezichten in ons team hebben. Het was een inspirerende,
gezellige dag.
Afgelopen dinsdag is ook het nieuwe meubilair gekomen voor de groepen 4 t/m 8. Het vergde even
wat organisatie, maar uiteindelijk is alles op zijn plaats terecht gekomen. In voorjaarsvakantie is de
school van binnen ook op diverse plekken geschilderd. Nog niet alles is geheel naar wens, maar daar
wordt nog aan gewerkt.
Over twee weken is de open lesweek. Door het bijwonen van een les kunt u heel goed zien wat uw
zoon/dochter zoal op school doet. Het is de bedoeling dat u met uw hun eigen kind meeloopt als
een soort van maatje. U kunt volgende week op een lijst bij de deur van de groep(en) van uw
kind(eren) inschrijven welke les u graag wilt bijwonen.
Mirjan en Janneke

Belangrijke data maart
02 maart
09 t/m 13 maart
10 maart
18 maart
18 maart
20 maart
26 maart
31 maart

MR vergadering
Open lesweek
Bezoek kleuters aan de oudheidskamer.
Margedag voor de kleuters. Groep Geel en groep Blauw zijn vrij.
Schoolvolleybaltoernooi (woensdagmiddag)
Kleuteravond van 17.00 tot 19.00 uur
AC vergadering
Verkeersexamen (theoretisch) groep 7
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SchoolApp vernieuwd
Voor de vakantie kreeg u van ons een berichtje dat de SchoolApp wegens vernieuwing/ verbetering
van de App uit de lucht was. Dat vonden we erg vervelend. Helaas waren we hiervan niet tijdig op
de hoogte.
Vanaf nu is de nieuwe SchoolApp beschikbaar. De oude app blijft tot uiterlijk 1 mei nog te
gebruiken en deze hoeft u dus nog niet te verwijderen. Om de nieuwe app te kunnen gebruiken,
dient u een aantal stappen uit te voeren
1. Download ‘SchoolsUnited’ in de App-store of Playstore.
2. Nadat de app is gedownload, open de app en klik
op ‘Een nieuwe school toevoegen’.
3. Vul bij Schoolurl het volgende in:
hetpaletommen.schoolsunited.nu
Vul bij Email address uw emailadres in waarmee u zich eerder al heeft geregistreerd
Vul bij Password uw wachtwoord in.
4. Klik vervolgens op ‘School toevoegen’.
Bent u uw wachtwoord vergeten? Ga dan naar www.hetpaletommen.schoolsunited.nu en klik
onder het kopje ‘Inloggen op ons ouderportaal’ op Wachtwoord vergeten?
Bij vragen kunt u altijd mailen naar d.aalberts@ooz.nl

Nieuwe leerlingen
In februari zijn de volgende leerlingen bij ons op school gestart.
In groep Blauw : Mees
In groep Geel: Liva
We wensen Liva en Mees een hele fijne tijd op Het Palet!

Verjaardagen
In maart zijn de volgende leerlingen jarig:
02
11
12
13
13

Roos
Thyren
Daan
Tess
Rihan

19
24
26
30

Lotte
Gianluca
Eef
Mohannad

Alvast van harte gefeliciteerd!
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Grote Peuterdag op 3 april a.s.

Voor je het weet is het al zover en gaat uw kind naar groep 1 van de basisschool. Een grote stap!
Wat gaat hij/zij daar allemaal ontdekken en leren?
Kom kijken op Het Palet!
Op vrijdagochtend 3 april 2020 van 09.00 tot 11.30 uur zetten wij de deuren open van onze school.
Tijdens de Grote Peuter Dag kunnen peuters beleven hoe fijn het is om straks naar de basisschool te
gaan. Peuters kunnen ontdekken, spelen en knutselen in en rondom de school. Ouders/verzorgers
kunnen intussen de school bekijken en vragen stellen aan leerkrachten en directie. Op de Grote
Peuter Dag kan men zich uitgebreid laten informeren. Kent u iemand in uw omgeving die zich nog
aan het oriënteren is, dan zou het fijn zijn dat u hem/haar daar erop attendeert dat wij een
inloopochtend hebben. Ook peuters die al zijn aangemeld voor Het Palet zijn van harte welkom
deze ochtend. Onderstaand nog een link naar een leuk filmpje om te bekijken .
https://youtu.be/sOJpl9CkH6A

Voorlichting andere schooltijden op 26 februari
Afgelopen woensdagavond hebben was er een voorlichtingsavond over “Andere Schooltijden”.
De avond is redelijk goed bezocht. Iedereen krijgt vandaag de informatie die gisteravond ook aan de
deelnemende ouders is verstrekt. Daarna volgt een enquêteformulier (stemformulier) welke
uiterlijk 06-03-2020 weer kan worden ingeleverd in de stembus op school. U kunt voor aanvullende
vragen altijd terecht bij iemand van de werkgroep. Deze bestaat uit: Pascal Weteringe (ouderlid
MR), Joyce Geraerds Thesingh (leerkracht groep Blauw en vertegenwoordiging personeel in de MR),
Mirjan Vukkink (directie) en Janneke Wind (directie)
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Nieuws uit de AC
Valentijnsdisco
We kunnen terug kijken op een geslaagde Valentijnsdisco. Het thema was carnaval. Een deel van de
kinderen was verkleed. Super leuk! De sfeer was gezellig en er zijn veel kinderen naar de disco toe
gekomen.
Paaslunch
Op woensdag 8 april is weer de jaarlijkse paaslunch. De kinderen zullen dan gezellige activiteiten
doen en vanuit de AC wordt er een heerlijke paaslunch verzorgd.
Wie vindt dit jaar bij de onderbouw het gouden ei en wie wordt dit jaar bij de bovenbouw de
eiertikkampioen?
We zijn nog op zoek naar een aantal ouders die willen helpen met het smeren van alle broodjes
voor de lunch. Wil je hierbij helpen? Geef het dan even door aan bij iemand van de AC of mail naar
ac-hetpaletommen@hotmail.com
Activiteitenkrant
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al over de activiteitenkrant gehad. Deze kan bijna naar de
drukker. In maart zal deze uitgedeeld worden. Hierin staat welke activiteiten er georganiseerd
worden door de AC.

Bijlages:
ACO scholierenloop op 3 april
Ommenkids.nl
Uitnodiging Open lesweek

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 maart.

O p H e t P a l e t k ome n k i n de r e n u i t de v e r f !

