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2 november 20.00 uur ALV Ouderraad Het Palet en informatie Zien! Hiro en Schooljudo
9 november fietscontrole groep 3-4 (fiets mee)
15 november fietscontrole groep 5-6 (fiets mee)
Week van 15 november en daarna Schoolfruit (meer info volgt)
22 november studiedag team (kinderen vrij)

Gesprekken
De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Aan het begin van het schooljaar hebben we
kennismakingsgesprekken gevoerd. Hier kijken we als team met veel plezier en een goed gevoel op
terug. De komende twee weken staan de oudergesprekken gepland voor de ouders van de kinderen
in de groepen 1 en 2 en de ouder - kind - leerkracht gesprekken zijn er voor de groepen 3 t/m 8. We
gaan gedurende deze gesprekken vooral in op het welbevinden van uw kind. De kinderen vanaf
groep 4 hebben hier vooraf zelf ook al goed over nagedacht en zullen tijdens het gesprek vertellen
hoe ze zelf vinden dat het tot nu toe gaat in de groep en op school.

Veiligheid in en om de school
Op 9 november (groepen 3 en 4) en 15 november (groepen 5-6) komt Joost Wigger van
TrafficEducation op school voor de fietscontroles en een les over geluiden in het verkeer. De

kinderen mogen op deze dag hun fiets meenemen naar school. De groepen 7 en 8 zijn later dit jaar
aan de beurt. Een goede verlichting op de fiets is heel belangrijk, zeker nu het weer eerder donker
wordt ’s avonds.

Alle BHV-ers in school hebben hun herhaling (BHV en EHBO) weer gevolgd op woensdag 13 oktober.
Binnenkort oefenen we weer het ontruimen met alle kinderen en medewerkers.
Losse stoeptegels zijn gezien en gemeld bij de gemeente. Deze worden op korte termijn recht gelegd.
Speeltoestellen met lichte gebreken zijn ook hersteld en een aantal rubberen tegels worden ook nog
vervangen en uitgebreid.
Groepslijsten
Dit schooljaar hebben we er voor gekozen om groepslijsten te mailen naar alle ouders. In de groepen
1 t/m 7 zijn de groepen gemengd en van veel ouders kregen we daarom het verzoek om e.e.a. te
delen. Het advies is om deze lijsten zorgvuldig te bewaren.
Schoolfruit
Binnenkort starten we met schoolfruit. Een keer per week krijgen we dit aangeleverd en het is de
bedoeling dat we dit op drie dagen uitdelen. We weten nog niet precies op welke dagen. Twee
ouders hebben al gemeld, dat ze willen helpen met het wassen, snijden en uitdelen van het fruit.
Wilt u hier ook bij helpen (’s morgens voor de ochtendpauze), dan kunt u dit kenbaar maken via de
mail directie@hetpalethaaksbergen.nl
De afgelopen weken hebben we al de nodige activiteiten gehad. De groepen 7 en 8 deden mee aan
het voetbaltoernooi en hebben daar fijn samen gesport en uitstekend gepresteerd. Ouders hielpen
mee met het coachen.
Voor de herfstvakantie hebben we de Gouden Weken en de Kinderboekenweek afgerond met de
kinderen. Ook zijn veel kinderen met hun ouders en verzorgers aanwezig geweest tijdens de
speurtocht op zoek naar verschillende beroepen. Vrijdag 15 oktober heeft het team nog een
intensieve studiedag gehad o.a. gericht op visieontwikkeling.
De winnaars en de schoolwinnaar van de voorleeswedstrijd:

