Februari/maart 2020
11 mei

Kalender
3 t/m 13 februari
11 februari
14 februari
17 februari
19 februari
21 februari
24 t/m 28 februari
8 maart
17 maart
24 maart
25 maart
26 maart
29 maart
1 april

2 april
6 april
7 april
9 april
10 april
12 april
13 april
15 april
16 april
19 april
22 april

23 april

24 april
27 april t/m 8 mei

Oudergesprekken
Vorderingen Snappet voor
ouders en kinderen
Advies groep 8 mee
Oudergesprekken groep 8
8:30 uur koffieochtend
Vastenavendviering
Voorjaarsvakantie
9.55 uur derde themaochtend
communie
19:30 uur ouderraad/MR
Fietscontrole unit 4
Grote Rekendag/koffieochtend
19.30 uur ouderpanel
Start zomertijd
Praktisch verkeersexamen
Lijnbaltoernooi in De
Kannebuis Halsteren
Theoretisch verkeersexamen
Laatste week gratis schoolfruit
Buitenlesdag
Paasviering op school
Goede Vrijdag, alle kinderen
vrij
Pasen
Tweede Paasdag; alle kinderen
vrij
IEP groep 8
Voetbaltoernooi E en F-jes
IEP groep 8
9.55 uur vijfde themaochtend
communie
19.30 uur informatieavond
voor de ouders van de
communicanten
15.00 uur – 15.30 uur
vorderingen Snappet voor
ouders en kinderen
Koningsspelen
Meivakantie

17 mei

Ouders kunnen inschrijven
voor KIJK-gesprekken unit 1
11.00 uur eerste
communieviering in de OLV
van Lourdeskerk

Even voorstellen….
Hallo allemaal!
Ik ben Jasmin, 30 jaar jong en
ik kom uit Bergen op Zoom.
Voor BS Het Palet ben ik
geen onbekende. Drie jaar
geleden heb ik al met veel
plezier gewerkt in Unit 2. Na
drie jaar gewerkt te hebben
op De Open Hof in
Hoogerheide ben ik weer
terug! Nu in unit 1 en unit 3. Voordat ik in het
onderwijs ben gaan werken, was ik werkzaam als
pedagoge en ben ik ambulant begeleidster geweest.
Door mijn pedagogische achtergrond ben ik erg
geïnteresseerd in de ontwikkeling van het kind,
zijn/haar gedrag en de opvoeding. Naast het werken
met kinderen, vind ik het contact met ouders erg
belangrijk.
Samen met mijn partner Arnold zijn wij de trotse
ouders van onze dochter Nora, wat een rijkdom.
Verder kun je mij één avond in de week vinden in de
sportschool waar ik aan cardio boksen doe. Ik ben gek
op gezelligheid om me heen, maar kan ik me ook heel
goed thuis vermaken en dan ben ik graag bezig met
ons interieur. Ik ben op dinsdag, woensdag en
donderdag op school te vinden! Tot dan!
Groetjes, Jasmin

Paasviering
Op donderdag 9 april vieren
we Pasen op school. Het
thema van dit jaar is ‘Wie
volgt?’ Het gaat over mensen
en volgen en navolgen. In hun
doen en hun denken, in hun
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keuzes en levenswaarden. Het prentenboek ‘Een kus
voor Tibbe’, staat hierbij centraal.

Gezamenlijke activiteiten
Kerstviering

Verkeersexamen
Op woensdag 1 april wordt het praktisch
verkeersexamen afgenomen en op donderdag 2 april
het theoretische gedeelte. Voor het praktisch
verkeersexamen hebben we weer hulpouders nodig.
Dus heeft u tijd en wilt u helpen, dan kunt u zich
melden bij juf Linda Baaij of juf Elise.
De leerlingen van unit 4 krijgen instructie tijdens de les,
maar kunnen extra oefenen via de website van VVN.
Hier staan verkeersbegrippen , verkeersafspraken en
een overzicht van de verkeersborden waarvan ieder de
betekenis moet weten.

Donderdagavond hebben we
Kerstmis samen gevierd met
LPS-KOM en LPS-Kindcentra.
Ouders hadden erg goed hun
best gedaan om allerlei lekkere
gerechtjes te maken. Voor de
kerstmaaltijd was er een lichtjestocht door de wijk. Het
team wil de ouders van de ouderraad hartelijk
bedanken voor de sponsoring van de lichtjes en al het
werk wat zij verricht hebben gedurende de gehele
decembermaand.

Op vrijdagochtend werd een Santarun georganiseerd
door de Fitfabriek. De leerlingen hebben door
sponsoring en een flessenactie maar liefst € 300,opgehaald voor het goede doel van dit jaar: De
Roparun. Een team van de Fitfabriek gaat meedoen
aan de Roparun, die plaatsvindt in het
Pinksterweekend. Succes alvast!

Schoolfruit
In de week voor Pasen wordt het laatste Schoolfruit
geleverd. Wilt u vanaf woensdag 15 april weer fruit
meegeven aan uw kind(eren) op maandag, woensdag
en vrijdag? We danken de leverancier van Freshweb
voor al het heerlijke gratis fruit en groente.

Koningsspelen
Op vrijdag 24 april worden de Koningsspelen
gehouden. De leerlingen van unit 1 blijven op school en
de leerlingen van unit 2 tot en met 4 gaan naar
sportpark Rozenoord. In tegenstelling tot andere jaren
gaat unit 2 dit jaar ook
mee naar Rozenoord,
mede
omdat
de
Koningsspelen
alleen
met onze school gevierd
wordt, BS Octopus en BS
Het Kompas vieren hun
Koningsspelen elders.
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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.
Maandag 3 februari zijn we begonnen met het thema:
Kleding, wat doe ik aan?
Kleding is een onderwerp
waar
jonge
kinderen
dagelijks mee te maken
krijgen. Wat doe ik aan
vandaag? Is het koud?
Moet ik een dikke trui aan
of ga ik naar een feestje en
mag ik feestelijke kleding
aan? Wij laten de kinderen
kennis
maken
met
verschillende
soorten
kledingstukken,
hoe
trekken
we
de
kledingstukken aan (rits, knoop) en wat is de volgorde
van het aankleden.

spelletjesmiddag
gehad wat eenheid,
samenspel,
saamhorigheid en
gezelligheid creëert.
Zo leren we omgaan
met de emoties die
bij
winnen
en
verliezen horen.
Wist u dat LPS KOM
ook een studiedag
arrangement
aanbiedt? Ook al bent u geen klant van LPS-KOM, dan
er zijn toch mogelijkheden. Heeft u interesse, loop
gerust even de BSO binnen om informatie te krijgen.
Groetjes team BSO het Palet.

Ukkies en Spetters kinderopvang
We zijn op het kinderdagverblijf het nieuwe jaar
begonnen met een bijpassend thema: ziek en gezond.
Zo plakken we pleisters op de knuffelbeer en spelen we
de dokter na in het ziekenhuisbed.
Ook hebben we mee gedaan aan het nationaal
voorleesontbijt. Het boek van ‘Moppereend’ gelezen
en heerlijk ontbeten in onze pyjama. Volgende week
starten we met thema kleding/carnaval.
Groetjes, de Ukkies en Spetters van kinderopvang Het
Palet.

BSO Het Palet
Ook de BSO draait weer op volle toeren. We spelen
vaak vrij, maar bieden ook iedere dag een activiteit of
spel aan. Het is de keuze van de kinderen of ze wel of
niet mee willen doen. We hebben pas een
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