Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Jaargang 2016-2017
Welkom
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
De eerste periode tot aan de herfstvakantie zit er
(bijna) op! In de afgelopen periode hebben wij
verschillende activiteiten voorbij zien komen zoals de
informatie avond, het kamp van groep 7/8, de
omgekeerde 10- minuten gesprekken en de
sponsorloop. Ook is het eerste thema van
Topondernemers ‘Reizen’ afgesloten en is het nieuwe
thema “ik, jij & wij’ geopend samen met de
Kinderboekenweek. Kortom: Er is al weer veel gedaan
en geleerd! In deze nieuwsbrief wordt meer informatie
& uitleg gegeven over komende zaken.
Wij wensen u en uw kind(eren) via deze weg een
prettige herfstvakantie!
Met vriendelijke groet,
Team Het Palet

Welkom op Het Palet

In de komende periode mogen wij een aantal nieuwe
leerlingen begroeten op onze school. Wij wensen Twan
Veenstra, Ruben van Dijk, Flin IJzebrink en Fleur Velten een
leerzame en leuke tijd op het Palet toe!
Omdat wij natuurlijk graag meer kinderen willen verwelkomen
op het Palet, wordt er op woensdag 2 november een
Peuterinloop georganiseerd. Weet u nog kinderen die nog
een plekje zoeken op een school vol leuke en leerzame
activiteiten? Schroom niet en nodig ze uit om op onze
peuterinloop te komen!
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Belangrijke data
14 okt
26 okt
26 okt
26 okt
31 okt
31 okt
2 nov
2 nov
9 nov
14 nov
16 nov
18 nov
21 nov
23 nov

Grote Palet Show & afsluiting Kinderboekenweek
Luizencontrole
Kabouterpad groep 1/2
NIO groep 8
Voorlichting groep 7/8 over de ‘dode hoek’
Activiteit ‘Schrijf een gedicht’ groep 5
Inloopochtend nieuwe kleuters
Fietscontrole voor de groepen 5 t/m 8
Nationaal
Schoolontbijt
Bezoek groep 5 aan het Tinnenmuseum
Filmmiddag gr 1 t/m 4
Film avond gr 5 t/m 8
Opening nieuwe thema Topondernemers: Water, aarde, lucht en vuur.
leerlingen vrij; studiedag team

Verjaardagen
2 nov
3 nov
3 nov
7 nov
8 nov
11 nov
14 nov
19 nov
26 nov
28 nov
30 nov

Jan Wolters
Bart Scholten
Nanne Scholten
Ruben Falkenburg
Noa Runherd
Evi Gerrits
Mika Rensen
Megan van Elburg
Safiya Yusuf Malo
Vera Blomsma
Mali Stokvisch

De kinderboekenweek en de Grote Paletshow
De kinderboekenweek is groots geopend op woensdag 5 oktober, het
was geweldig om alle verklede kinderen en juffen te zien! In de
afgelopen periode is er in de groep van uw kind aandacht besteed aan
de kinderboekenweek door allerlei activiteiten: van knutselen tot het
daadwerkelijk lezen. Zo zijn er bijvoorbeeld opa’s/ oma’s op school
geweest om voor te lezen. De afsluiting van de Kinderboekenweek valt
samen met de Grote Paletshow. Deze Grote Paletshow is op vrijdag 14
oktober en start om 11.20. Vaders & moeders, opa’s & oma’s, broers en
zussen, buren… iedereen is welkom om te komen kijken naar deze
prachtige show!
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Personele bezetting
Aan het begin van het schooljaar hebben wij Alyn Swienink verwelkomd binnen onze school. Via
deze weg willen wij u mededelen dat Alyn niet meer werkzaam is op Het Palet maar haar plek heeft
gevonden op de NT2 school binnen de Dennenkamp.
Wij zijn als team erg blij om Rianne Lindeboom te mogen verwelkomen als leerkracht. Ze zal op
donderdag en vrijdag werkzaam zijn, de donderdag voor groep 6 en de vrijdag voor groep 7/8.
Misschien herkent u deze naam wel, Rianne heeft het zwangerschapsverlof van Junilla destijds
gedaan. Rianne start na de herfstvakantie, Wanneer u met haar kennis wilt maken kan dit natuurlijk
altijd voor of na schooltijd.
Mededeling bestuur OOZ
Tot spijt van alle betrokkenen blijkt na grondige evaluatie dat de samenwerking tussen directeur Hans Wolf en het
team van Het Palet niet goed verloopt. In gezamenlijk overleg zijn wij tot de conclusie gekomen dat er op dit
moment onvoldoende mogelijkheden zijn het team en de directeur tot een vruchtbare samenwerking te brengen.
Dit betekent concreet dat Hans Wolf zijn directeurschap op Het Palet met ingang van de herfstvakantie zal
beëindigen. In de komende weken zal onderzocht worden hoe de ontstane vacature ingevuld kan worden.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de vorderingen in deze.
Het bestuur
Topondernemers- Ik, jij en wij
Het thema ‘Ik, jij en wij’ van Topondernemers wordt gezamenlijk afgesloten op woensdag 16
november om 12.10 uur. U bent van harte welkom om te komen kijken waar in de klassen aan
gewerkt is.

Verkeer en veiligheid
De dagen worden langzaam korter en goede fietsverlichting is
daarom erg belangrijk. Op woensdag 2 november worden door de
verkeersouders de fietsen van de kinderen (groepen 5 t/m 8)
gecontroleerd. Zorgt u dat uw kind deze dag met de fiets op school
komt? En nog belangrijker dat de verlichting van de fiets van uw
kind het doet?
Naast de veiligheid van de fiets, helpen de leerlingen van groep 7
en 8 als brigadier in de ochtend. De roosters hiervan zijn inmiddels mee gegeven aan deze leerlingen.
Zorgt u ervoor dat wanneer uw kind moet brigadieren hij/ zij op tijd op school is? Ze moeten om 8.15
op school zijn.

Schoolontbijt, filmmiddag en filmavond
Op woensdag 9 november doet Het Palet mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Dit betekent dat wij
met de hele school samen gaan ontbijten. Uw kind(eren) hoeft om die reden minder of geen ontbijt
thuis te nuttigen. Wanneer uw kind vanwege een allergie of om een andere reden bepaald voedsel
niet mag eten, zou u dit dan aan de groepsleerkracht willen mededelen?
Op woensdag 16 november van 14.00- 15.30 wordt er een filmmiddag
georganiseerd voor de kinderen van de groepen 1 t/ m 4. Deze kinderen
mogen dan lekker een dekentje/ kussen meenemen om vervolgens een
film te kijken. De kinderen kunnen kiezen uit twee films. Haalt u, uw kind
om 15.30 weer op?
Natuurlijk wordt er voor de kinderen van groep 5 t/ m 8 ook iets georganiseerd, dit zal zijn op vrijdag 18
november van 18.30 tot 20.00. Ook voor deze kinderen geldt: Ze mogen zelf kiezen welke film ze willen
zien en ze mogen een dekentje/ kussen meenemen. Voor iets lekkers bij de film wordt gezorgd!
Wanneer u/ uw kind(eren) goede ideeën heeft voor een film horen wij dit natuurlijk graag.
Haarsweg 91 7731 HJ Ommen 0529-451938 www.hetpaletommen.nl

directie-paletommen@ooz.nl

