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Kalender
14 december
21 december

25 december
31 december
7 januari
8 januari
9 januari

14 januari
16 januari
23 januari
25 januari
30 januari

5 februari
8 februari
9 februari
15 februari
27 februari
1 maart
4 t/m 8 maart
13 maart
14 maart

Schaatsen groep 5 t/m 8
’s Morgens kerstviering. Groep
1 t/m 8 om 12.00 uur
kerstvakantie t/m 4 januari
Kerstmis
Oudjaar
Nieuwjaarsborrel om 8.30 uur
met de kinderen
On 15.00 uur uitleg voor de
hulpouders 25-jarig bestaan
25-jarig bestaan Lowys
Porquinstichting. Feest voor de
kinderen
Start 2 weken Cito
Start Social Schools
Ouderraad/MR
Nationaal Voorleesontbijt
Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
Koffieochtend o.l.v.
onderwijsambassadeurs
100ste schooldag
8.30 uur uitreiking BVL-label
Gezamenlijke ouderavond
brede school
Afsluiting kunstproject
Neuzebal
Rapport 1 mee
Koffieochtend
’s Morgens vastenavendviering
’s Middags vrij
Krokusvakantie
Studiedag
Ouderpanel

waardevoller te leren. Op Het Palet wordt IPC
toegepast om het thematisch werken op een juiste
wijze vorm te geven. Na ruim één jaar is het volgende
opgemerkt:
 De kinderen zijn hoog betrokken bij het thema
 Er wordt betekenisvol geleerd
 De kinderen werken op een hoog niveau
zelfstandig
 Er heerst een open sfeer
 Kinderen leren en werken op een juiste wijze
met elkaar samen
Een mooier compliment als deze kunnen wij ons niet
wensen!

Studiereis Canada
Door juf Bianca unit 1.
In oktober zijn we met
een groep collega’s van
de LPS naar Ontario,
Canada afgereisd. In deze
streek gaan alle kinderen
naar de school in hun postcodegebied. Er is geen vorm
van speciaal onderwijs voor kinderen met een
ontwikkelingsachterstand. Dat houdt in dat er in de
klassen ook kinderen aanwezig zijn met een
verstandelijke of lichamelijke beperking. Inclusief
Onderwijs.
Het ministerie en het schoolbestuur zorgen voor de
nodige assistentie binnen de groepen en werken
samen met de directeur om het onderwijs vorm te
geven en te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan
ontwikkelen.

Thematisch werken
Enige tijd geleden hebben de
leerkrachten een audit gehad van IPC
(International Primary Curriculum).
IPC is een leerplan dat elk kind,
leerkracht en school op weg helpt

Het was een hele bijzondere ervaring. Vooral de
acceptatie van kinderen die ‘anders’ zijn, het gevoel
dat iedereen erbij hoort en dat iedereen iets bijdraagt
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aan de groep was mooi om te zien. Het heeft mij als
leerkracht nog meer energie gegeven om voor ieder
kind in mijn groep een betekenisvolle leerkracht te
zijn!

Naschoolse cultuureducatie
projecten
Na de kerstvakantie start BLOK 2 van de kunst– en
cultuuractiviteiten op Het Palet. Deze activiteiten
worden gratis aangeboden en vinden plaats op
maandag na schooltijd. De inschrijving van BLOK 2 is
inmiddels gesloten. Later in het schooljaar is er ook
nog een BLOK 3 en 4.

Brabants Verkeers Label
Onze school heeft het BVL gehaald, wat op de 100e
schooldag van dit schooljaar
overhandigd wordt!
Als school willen wij u erop
wijzen dat ook ouders een
cruciale rol hebben in de
verkeersopvoeding van hun
kinderen. Van jongs af aan
kunnen ouders veel met de
kinderen oefenen en niet onbelangrijk: het goede
voorbeeld geven.

Schoolfruit
Het EU-Schoolfruitprogramma is in weer gestart en wilt
u weten welk fruit er wekelijks geleverd wordt, neem
dan een kijkje op website van www.euschoolfruit.nl .
De leverancier van onze school is Vitamine & Zo. Via de
link: De wekelijkse levering Schoolfruit kunt u ook het
ook vinden.

Vooraankondiging ouderavond
Brede School Het Palet
Op dinsdagavond 5 februari worden er diverse
workshops gegeven op onze school. De workshops
gaan over Snappet, Voorlezen en gezonde traktaties.
De avond gaat door als er minimaal 24 personen
aangemeld zijn. Dus noteer deze datum alvast in uw
agenda!

Van DigiDuif naar Social Schools
Op 14 januari 2019 wordt Digiduif omgezet naar Social
Schools. Zodra wij de nieuwe app gaan gebruiken
ontvangt iedereen een melding in de oude app en/of
op de computer met een link naar de nieuwe
(web)app. Tot die tijd gebruik je gewoon nog de
Digiduif app. Inloggen in de nieuwe app kan met je
bestaande account, dus met hetzelfde e-mail adres en
wachtwoord. Een filmpje voor ouders over de upgrade
is te zien op You Tube https://youtu.be/48aMNsEi1x4
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25-jarig bestaan LPS op 9 januari
Op 9 januari 2019 bestaat de Lowys Porquinstichting
25 jaar! Dat vieren we op alle LPS scholen. Op BS Het
Palet zal deze dag in het teken staan van het circus. In
samenwerking met Circuskunst worden er ’s ochtends
allerlei circusacts ingestudeerd, die de kinderen om
11.55 uur in een voorstelling laten zien. Alle ouders,
opa’s en oma’s zijn hiervoor uitgenodigd.
We zijn nog op zoek naar hulpouders die 9 januari
kunnen helpen van 8.30 uur tot 12.00 uur. Dinsdag 8
januari om 15.00 uur is er een bijeenkomst waarin de
verschillende acts worden uitgelegd. Heeft u zin en tijd
om deze feestelijke dag met ons te beleven, wilt u dat
dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Gezamenlijke activiteiten
Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari 2019 is het voorleesontbijt. De
Nationale Voorleesdagen beginnen traditiegetrouw
met Het Nationale Voorleesontbijt. Informatie volgt…

Kerstviering
Dit schooljaar vieren we kerstmis op vrijdagochtend 21
december. Informatie over deze ochtend heeft u 11
december via DigiDUIF ontvangen.

Terugblik
Sinterklaas
Op dinsdag 4 december heeft de school samen met
LPS-KOM het grote Sinterklaasfeest gevierd. In de
ochtend bezochten de Sint en zijn pieten onze school.
Voor elke unit had de Sint een leuke act in petto. De
leerlingen van de bovenbouw waren erg creatief
geweest om leuke surprises te maken. Het was
wederom een hele geslaagde dag.
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Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen
en een gezond en

KLEURRIJK 2019
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Judith Heije en Leny de Zwart hebben afscheid
genomen als vestigingsmanager van locatie het Palet.
Zij zijn per 1 december aangesteld als pedagogisch
coach voor de organisatie LPS-KOM.
U zult Judith en Leny zeker nog regelmatig zien, zowel
tijdens de inwerkperiode van Linda als in onze nieuwe
functie. We hebben met het veel plezier als
vestigingsmanager op Het Palet gewerkt.

Hieronder vindt u mededelingen en informatie van
LPS-KOM: de dagopvang van 0-4 jaar, peuteropvang
van 2-4 jaar en buitenschoolse opvang van 4 tot 13
jaar.

Nieuwe vestigingsmanager

Kerstviering

Met veel plezier heten wij onze nieuwe collega Linda
van Loon welkom en stelt zij zich graag aan u voor.

De kerstviering is op vrijdagochtend 21 december a.s.
Alle kinderen van de Peuteropvang worden hiervoor
uitgenodigd. Verdere informatie hierover volgt nog.

Hallo allemaal, graag zou ik mij even aan u willen
voorstellen. Mijn naam is
Linda van Loon, ik woon in
Bergen op zoom samen met
mijn man en dochtertje.
Vanaf 1 december ben ik
aangesteld
als
vestigingsmanager voor de
kinderopvang, peuteropvang
en buitenschoolse opvang op
de locaties Het Palet, Marco
Polo en Sancta Maria. In 2011
heb ik mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening
afgerond. Daarna ben ik aan de slag gegaan in de
kinder- en peuteropvang. De afgelopen vijf jaar heb ik
gewerkt als assistent manager bij peuteropvang
Kiekeboe. Voor vragen en suggesties ben ik bereikbaar
via e-mail: linda.van.loon@lpsnet.nl of telefonisch 0682309510. Mijn vaste werkdagen zijn maandag,
dinsdag en donderdag.

Alle medewerkers van LPS-KOM wensen u fijne
kerstdagen en een gezond en gelukkig 2019!!
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