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Voorwoord

Beste ouders en verzorgers van ‘t Palet,

Nog minder dan 5 weken en dan zit het schooljaar er alweer op. We zijn momenteel druk bezig
met het voorbereiden van het nieuwe schooljaar.  De eerste concepten van de
vakantieplanning (incl. studiedagen), schoolgids, formatie plus groepsindelingen en jaarboekje
ouders liggen al klaar. Zodra deze definitief zijn dan zullen deze met jullie gedeeld worden en
ook op de website worden gezet.
De communicatie over de formatie plus groepsindelingen zal dinsdag 21 juni worden gedeeld.
Als scholen van de stichting Voila hebben we nl afgesproken dat we dat alleen op dezelfde
dag doen.
De laatste weken zijn wel drukke maar ook leuke weken met veel activiteiten waar wij naar
uitkijken:

● Schoolkamp
● Schoolreisje
● Doordraaien met de groep (kennismaken met de nieuwe ju�en of meester in het

nieuwe lokaal)
● Groep 8 bezoekt het VO
● Musicals
● Het eindfeest
● en de zomervakantie.

Kijk zelf dus goed wat je zelf ook niet wilt missen en plan dit in je agenda.

Met vriendelijk groet, Francisco

Nieuws van de Ouderraad

De ouderraad is al hard in de weer om het eindfeest op 7 juli te organiseren. Dit feest is onder
schooltijd en wij hopen dat dit een leuke dag gaat worden voor leerlingen en leerkrachten.
Mocht er nog hulp nodig zijn dan hopen wij dat wij een beroep kunnen doen op ouders die ,die
dag vrij zijn of een uurtje of dagdeel kunnen ondersteunen. De oproep voor hulp zal komen via
de leden van de ouderraad.
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Voor het nieuwe schooljaar staat er al een activiteit op de planning. Het gaat om de opening
van het nieuwe schooljaar.  Dit is op de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar. Alle ouders en
kinderen krijgen dan na schooltijd onder het genot van een drankje de mogelijkheid om kennis
te maken met één van de leerkrachten van de klas.
Omdat wij iedereen hopen te ontmoeten op die dag vragen wij alvast de datum in de agenda
te zetten: VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022 om 14.00 uur.
Tot dan.
Leden van de ouderraad.

Huishoudelijke mededelingen
Ziek melden van je kind
Bij ziekte van je kind dien je dezelfde schooldag de school altijd telefonisch (niet via Parro
daar Parro niet continu wordt uitgelezen) van het verzuim in kennis te stellen. Wanneer je
belt dan is 8.30 uur wel een erg ongelukkig tijdstip, aangezien alle kinderen op dat moment
binnenkomen. Je kunt dan het beste rond 8.00 uur bellen.
Telnr.: 033-4940473.
Als wij voor 8.45 uur geen bericht ontvangen is en de leerling zonder opgaaf van reden de
school verzuimt, zal telefonisch geïnformeerd worden naar de aard van de absentie.

Extra verlof aanvragen voor je kind
Er zijn twee soorten extra verlof.

Kort verlof (max 2 uur);
Een ouder geeft dit door aan de leerkracht. Deze beoordeelt of dit een reëel verzoek is en laat
weten of dit akkoord is of niet.

Lang verlof (meer dan 2 uur);
Een ouder vraagt, via mail (info@paletleusden.nl), dit verlof aan bij de directie. De directie
beoordeelt dit verlof en geeft hier wel of geen akkoord voor.
Om een aanvraag voor lang verlof te kunnen beoordelen dient deze minimaal twee weken
vooraf aan het verlof te worden aangevraagd.
Meer informatie vind je ook via de bijgaande link Mag ik mijn kind meenemen op vakantie
buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl

Vanuit de groepen
1/2a

Thema Kriebelbeestjes
In de weken voor de meivakantie hebben wij gewerkt aan ons thema; Kriebelbeestjes!
We hebben gelezen over Wasbeer en Otter en natuurlijk Rupsje Nooitgenoeg!
In de klas hebben we vlinders, mieren en rupsen gemaakt. We hebben een lieveheersbeestje in
onze klas gevonden die geen stippen meer had, wij hebben hem geholpen om weer stippen te
geven!
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Boerderijbezoek
Eind maart zijn we met de hele klas naar Hoeve Groot Zandbrink geweest. Wij mochten hier op
bezoek bij de lammetjes, de schapen, de kuikens, de kippen en zelfs de hanen. De kuikens
mochten wij  zelfs even vasthouden. De boer heeft ons ook laten zien wat de schapen te eten
krijgen. Voederbieten die door een machine gaan en dan kreeg je een soort snippers.

Koningsspelen
Woensdag 20 april hadden wij Koningsspelen op school! We waren allemaal in het oranje
verkleed. In het speellokaal zijn we de dag gestart met het liedje Fit Top 10 van Kinderen voor
Kinderen. Juf Vera hielp ons hierbij met het dansje.
In de grote gymzaal hebben we verschillende spelletjes gedaan. We hebben hier; touwtrekken,
eierloop, schieten op het doel en een parcours lopen gedaan. Het was een super dag!
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1/2b
In onze groep hebben we vanaf de meivakantie een nieuwe juf in de groep. Juf Marieke is er
op woensdag en vrijdag. De andere dagen juf Jeannette.
Op de allereerste werkdag van juf Marieke hadden we gelijk een uitje: de kangoeroedag bij
K.C. Antilopen. We gingen met alledrie de kleutergroepen en hebben daar allemaal leuke
spelletjes gedaan en kregen tussendoor iets lekkers en wat te drinken. Het was mooi weer en
een drukke maar gezellige ochtend voor iedereen.

Vòòr de meivakantie heeft juf Mirjam afscheid genomen. Ze is erg verwend en samen met de
koningsspelen was het een feestelijke afscheidsdag.
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In alle groepen 1-2 werken we nu aan het thema ‘Restaurant’. Alle groepen zijn het thema
begonnen met een woordveld want wàt hoort er allemaal bij het restaurant, wat eet je daar,
wie werken daar en welke spullen gebruiken ze? In de kring hebben we erover gepraat en
heeft de juf het allemaal opgeschreven. Op de gang in de themahoek èn in de lokalen wordt al
druk gekokkereld en restaurantje gespeeld.
De themahoek is geopend met een rollenspel gespeeld door de ju�en en de meester. Op de
menukaart werden lekkere voor- hoofd en- nagerechten uitgezocht.

Op dinsdag 31 mei begint elke groep met het taakwerk rondom het thema.
En komen er nieuwe letters aan bod: de r  van restaurant en de z van zomer. En sommige
kinderen zijn ook al een beetje begonnen met lezen.

Tot slot: Op 9 juni vieren we de ju�enverjaardagen en op 20 juni gaan we op schoolreis.
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6a

Bij ons in de groep komt elke week op dinsdag juf Jorike. Zij loopt bij ons één keer per week
stage en moet voor haar opleiding aan de PABO hogeschool Utrecht allerlei leuke opdrachten
doen om juf te worden. Deze keer heeft zij met de kinderen gewerkt aan een buitenles
gecombineerd met spelling, Grej of the Day en knutselen. De dag begon met een woorddictee
met daarin alle woorden die in de buitenles gebruikt gingen worden, zoals vb waterdiertje,
schepnet,watervlo enz. Na de eerste pauze zijn wij met de klas naar het parkje gegaan en
daar hebben wij allerlei waterdiertjes en waterplanten bekeken. De kinderen leerden de namen
van planten en diertjes kennen door gebruikt te maken van een determinatiekaart.
Helaas werd het tijd om weer naar de klas te gaan.Wij namen een emmertje met waterdiertjes
mee naar school en hebben deze diertjes bekeken onder de microscoop. Dat werden echte
monsters. Die monsters waren weer de inspiratie voor de knutselles van die middag. Wat een
leuke dag. De kinderen hebben genoten en veel geleerd. Helaas gaat juf Jorike ons verlaten
en vanaf augustus haar stage vervolgen op een andere school. Wij willen haar hartelijk
bedanken voor de vele gezellige en leerzame uurtjes die zij bij ons in de klas was en haar
succes wensen met het vervolg van haar opleiding.
Groep 6A
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8b
Op school zijn we nu vooral bezig met de musical "Wie steelt de show". We zijn (bijna) elke elke
dag aan het oefenen in de kleine gymzaal voor de musical. Het wordt een knallende show!
Jammer genoeg moeten we ook werken, maar gelukkig wel veel minder werk. We gaan over 2
weken ook op kamp. Wij slapen bij Eiken Stek en blijven drie dagen. Dat is ruim twee uur
fietsen! We mogen shoppen en we gaan zwemmen. Ook hebben we taken zoals afwassen en
er is een bonte avond. We mogen geld mee op te shoppen in Barneveld. Erg veel zin in!
Groeten, Deborah en Olaf
Groep 8b
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