juli 2022
Voorwoord
Beste ouders en verzorgers van ‘t Palet,
Het schooljaar is alweer voorbij. Je zou het, gezien de laatste maanden, bijna vergeten maar
het was weer een jaar met corona en dus quarantaine e.d. Als ik kort terug kijk naar die
periode, dan was dit een periode waarbij wij als school maar jullie ook als ouders continu
moesten schakelen. Daarnaast kreeg ik persoonlijk de titel van GGD-Antares en waren wij als
MT meer een uitzendbureau dat geen uitzendkrachten had, dan een school. Gelukkig zijn wij
dat bijna alweer vergeten en hebben we het schooljaar mooi kunnen afronden.
Ik ben dan ook trots op de kinderen, jullie als ouders en op mijn team zoals we dit schooljaar
weer vorm hebben geven. De focus op onderwijs was er continu en we hebben de kinderen
weer zien groeien.
Ik sluit dit jaar dan ook af met een foto overzicht (niet in chronologische volgorde) van dit
schooljaar en ik wens iedereen een fijne vakantie toe en hopelijk zien we elkaar weer snel.
Nog even ter herinnering om in de agenda te zetten! Vrijdag 26 augustus om 14.00 uur openen
we met iedereen die maar wil komen het schooljaar op het schoolplein. Dit onder het genot
van een drankje en hapje. Tevens is dit ook de mogelijkheid om kennis te maken met één van
de leerkrachten van de klas.
Met vriendelijk groet, Francisco
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Daaaaaag groepen 8,
Succes op het VO

Jaarverslag 2021 van Stichting Voila
Jaarverslag 2021 van Stichting Voila online Het jaarverslag 2021 van Voila is gepubliceerd. We
hebben een beknopt publieksverslag
https://drive.google.com/file/d/11GFIKabr-gcF8NmwwoyJXjqpcg1hfIAx/view?usp=sharing
gemaakt, waarin u op hoofdlijnen een beeld krijgt over 2021 van onze organisatie als geheel.
Wilt u volledig worden geïnformeerd, dan verwijzen wij u naar het jaarverslag 2021 van Voila.
Dit is te vinden op www.voilaleusden.nl en is ook als linkje opgenomen in het publieksverslag.
Wij wensen u veel leesplezier en een fijne zomer toe.
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Vanuit de groepen
1/2c
Juffendag
Wij hebben laatst onze juffenverjaardag gevierd, welke helemaal in stijl was van ons thema
restaurant. De kinderen kregen een wafel om te versieren. Ze hebben allerlei spellen gedaan.
We hebben een pizza gemaakt, gesjoeld met poffertjes, een estafette waarbij ze de tafel
gingen dekken en een parcour gelopen met een dienblad. Het was een geslaagde dag!

Schoolreisje
Midden juni zijn wij met de klas op schoolreisje gegaan. We gingen in de bus naar Oud
Valkeveen, voor sommige kinderen was dit de eerste keer in de bus. Dit was wel even
spannend, maar het ging heel er goed. Samen met een ouder hebben de kinderen door het
park gelopen en zijn ze in allerlei attracties gegaan. We hebben in de middag lekker patat met
wat te drinken gekregen en aan het einde van de dag hebben

de kinderen nog een ijsje gehad. Moe,
maar voldaan gingen we weer naar huis.
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Doordraaimiddag
Eind juni hadden we de doordraaimiddag op school. De kinderen van groep 2 zijn naar de
nieuwe juffen uit groep 3 gegaan. Ze hebben al geoefend met één letter en ze mochten hun
naam op het digibord schrijven. De andere kinderen bleven lekker in de klas en hebben kennis
gemaakt met de kinderen die in de vakantie 4 worden, want ook deze kinderen kwamen alvast
een kijkje nemen in hun nieuwe groep. We hebben een namenrondje gedaan en verteld wat
ons lievelingseten was. Daarna is er een boek voorgelezen en hebben we een spelletje gedaan.

3a
Groep 3A is met de laatstje loodjes bezig, wat hebben we een fijn jaar gehad!
We hebben leren lezen, schrijven en rekenen en gaan daar allemaal in groep 4 bij juffrouw
Balou mee verder.
Vorige week zijn we samen met gr 3B op schoolreisje geweest, naar Schateiland in Zeumeren.
We hadden prachtig weer en konden de hele dag op avontuur.
Met een zeef kon je ook op zoek naar goudklompjes, die mocht je in een potje mee naar huis
nemen.
Wat vonden ze nu eigenlijk het leukste in groep 3:
Nanda schrijven, Maartje rekenen, Tobias, Sophie,Mees,Per, Ezra en Flore vrij spelen, Joep en
Siem buiten spelen, Roan lezen, Bo nieuwe vrienden maken, Stef soms nog in de bouwhoek en
nieuwe vrienden maken, Kate,Robin,Mees, Jasmijn,Fien Charlotte en Sarah noemen allemaal ,
de juffen :-)
Hele fijne vakantie van groep 3a
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7a
In mei hebben wij het verkeersexamen gehad. Nadat we in
april allemaal geslaagd waren voor ons theorie, mochten we
in mei nog allemaal op de fiets een rondje rijden. Bij het Huis
van Leusden startte de route. Na een rondje door Leusden
kwamen de kinderen weer terug bij de start. Na een week
kregen we de uitslag en iedereen in geslaagd!! Super gedaan!
17 juni hebben we een uitje naar het Henschotermeer gehad.
Dit werd gecombineerd met de juffenverjaardag. Wij, Esther
en Leonie, zijn enorm verwend door de kinderen met een
heerlijk zomerpakket. Het was die dag lekker warm, dus het
was fijn om even af te kunnen koelen in het verfrissende
water. We hebben een gezellige dag gehad.
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