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Kalender
20 mei
27 mei t/m 29 mei
30 en 31 mei
4 juni

Deze week gesprekken unit 1
Schoolkamp groep 8
Hemelvaart; alle kinderen vrij
Suikerfeest
Studiedag alle kinderen vrij
Start avondvierdaagse
7 juni
Groep 1 vrij
9 juni
1e Pinksterdag
10 juni
2e Pinksterdag
13 juni
Ouderpanel 19.30 uur
14 juni
Groep 1 vrij
16 juni
Vaderdag
17 juni
Spelletjesochtend unit 1
19 juni
Juffen- en menerendag
25 juni
Ouderbedankmoment 14.30
uur - 15.00 uur
26 juni
Doorschuifmoment 11.30 uur
– 12.30 uur
30 juni
Maria Ommegang
4 juli
Musical groep 8
5 juli t/m 16 augustus Rapport en zomervakantie
vanaf 12.00 uur
7 juli
Borgvlietse jaarmarkt
19 augustus
1e schooldag

Terugblik

Praktisch verkeersexamen
10 april deed groep 8 het praktisch verkeersexamen.
Alle leerlingen waren geslaagd! Proficiat! Onze dank
gaat uit naar alle hulpouders.

Gezamenlijke activiteiten
Koningsspelen
Het was jammer genoeg koud dit jaar op 12 april. Alle
leerlingen zijn heel erg sportief bezig geweest. De
onderbouw is op school gebleven en hebben
verschillende spellen gedaan. Voor de bovenbouw
waren er atletiekwedstrijden op Rozenoord. Met de
estafetteloop waren ze net niet eerste geworden. Ze
hebben wel veel medailles gewonnen. Wederom gaat
onze dank uit naar alle hulpouders. Zonder uw hulp
was deze dag niet mogelijk geweest.

Paastoernooien
De leerlingen die meegedaan hebben met het
lijnbaltoernooi hebben het heel goed gedaan. In de
voorrondes
twee
wedstrijden
gewonnen, maar helaas net niet
door naar de volgende ronde.
De jongens die meegedaan hebben
met het voetbaltoernooi hebben het
ver geschopt! Tot de kwartfinale! Ze
hebben goed en sportief gespeeld.
Dank aan de ouders die de leerlingen
kwamen aanmoedigen.
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Paasviering

Vrije dagen 2019-2020

Het was een sfeervolle
paasviering
op
donderdagmiddag
18
april in de Lourdeskerk.
Zoals voorgaande jaren
mochten alle ouders,
opa’s en oma’s bij deze
viering aanwezig zijn.

(onder voorbehoud)
Maandag
16 september 2019
Dinsdag
29 oktober 2019
Vrijdag
6 december 2019
Woensdag
29 januari 2020
Dinsdag
11 juni 2020

Unit indeling 2019-2020
Unit 1 Bianca Vriens en vacature
Unit 2 Irene van Bragt, Bianca van Esch en
Lian van der Tol
Unit 3 Lisette Segers en Linda Bergs
Unit 4 Linda Baaij en Ferry de Bont
Elise Geerdink ondersteuner in de units

En verder…
Verlof rondom de vakantie
Vrijdag 5 juli om 12.00 uur start de zomervakantie.
Er wordt regelmatig gevraagd of er eerder op
vakantie gegaan mag worden, in verband met
vertrektijden vliegtuig of drukte op de wegen. De
leerplicht stelt: de schooltijd is tot 12.00 uur, dus
zijn de kinderen verplicht om tot 12:00 uur
aanwezig te zijn, los van de invulling van het
programma die ochtend. Wij zijn verplicht alle
afwezige leerlingen door te geven aan de
leerplichtambtenaar. Hierop wordt gecontroleerd.
Ook ziekmeldingen die dag kunnen worden
gecontroleerd. Bij ziekmelding dient het
verblijfadres van het kind te worden vermeld.

Vakanties 2019-2020
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2019
Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 jan. 2020
Krokusvakantie: 24 t/m 28 februari 2020
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020, van de twee
weken één week niet gelijktijdig met VO
Hemelvaart: 20 en 21 mei 2020
Pinksteren: 31 mei 2020
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020
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Tijdens de creatieve activiteit plakken we bij de zieke
beer pleisters van verschillende groottes en vormen.

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.

Peuteropvang Het Palet.
Na de meivakantie zijn we gestart met het thema: ziek
en gezond. We hebben een echte huisartsenpraktijk
gemaakt op de peuteropvang. Afspraken maken om
naar de dokter te gaan doe je door te bellen naar de
doktersassistent. De assistent verwerkt die afspraak in
de computer. Als je naar de dokter gaat, moet je eerst
wachten in de wachtkamer. De dokter roept je binnen
en dan kun je vertellen waar je last van hebt.

Heb je buikpijn of ben je verkouden? De dokter schrijft
een recept uit, waarmee je naar de apotheek gaat.
Daar kun je pillen voor de buikpijn krijgen, een
hoestdrankje, pleisters of verband halen. Ook de
kinderen plakken pleisters bij elkaar en leggen
verbanden aan.

BSO Het Palet
Hoi allemaal,
Op de BSO hebben we wederom niet stil gezeten. We
hebben een heerlijke meivakantie gehad die in het
teken stond van het thema Lente. We zijn op bezoek
geweest bij zorgboerderij Den Hof. Hier hebben we
veel gezien en geleerd over koeien en kalfjes. Als het
weer het toelaat gaan we graag op pad met de BSO.
Het bos heeft toch wel
onze
voorkeur
om
heerlijk
te
klimmen
klauteren, te rennen en
te springen. Lekker even
onze energie eruit gooien
na een lange schooldag.
Wil je een keer komen
kijken dan kan dit
natuurlijk, je bent van
harte welkom. Tot ziens,
groetjes BSO team Het
Palet.
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