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COVID-19

Het virus is nog niet weg en de vraag is in
hoeverre we er weer mee te maken krijgen
binnen de school. Vanuit de overheid moet
iedere school nu een covid-19 protocol hebben.
Binnenkort zult u een document van onze
school ontvangen met de maatregelen en de
draaiboeken bij de verschillende scenario’s.

Even voorstellen….

Ik ben Eppi van Lith, schoolmaatschappelijk werker

op de school van uw kind.

Met nog een collega zijn wij vanuit Sterker Sociaal

werk, schoolmaatschappelijk werkers voor scholen

in de gemeente Neder Betuwe.

Als schoolmaatschappelijk werker kan ik met u mee

denken over situaties waar u tegen aan loopt

rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw kind.

Bijvoorbeeld bij vragen op gebied van school,

sociale vaardigheden, de thuissituatie, boze buien,

omgang broertjes of zusjes of de ontwikkeling van

uw kind(eren).

Voor meer informatie kunt u mij bereiken via de

leerkracht of intern begeleider van de school. Op

school is een uitgebreide flyer aanwezig met daarin

informatie over het schoolmaatschappelijk werk.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op, ik

denk graag met u mee.

Met vriendelijke groet,

Eppi van Lith.

Oproep ouder MR
Beste ouder(s) verzorger(s) wij zoeken voor onze
school nog een ouder die namens onze school
samen met een leerkracht in de gezamenlijke
medezeggenschapsraad met Het Palet
Opheusden wilt zitten.
‘Ik als ouder in de MR?’ Ja, juist! In de
medezeggenschapsraad praat je mee over
allerlei onderwerpen die met de school en het
onderwijs van je kind(eren) te maken hebben.
Samen met het bestuur werk je aan het beste
onderwijs op de school. Benieuwd wat er
allemaal bij komt kijken en hoe jouw rol eruit
ziet?, loop even langs bij mij en ik leg het uit.

Stefan Teunissen.

Ouderraad
Op de algemene ouderavond is de ouderraad al
besproken. Na deze avond hebben zich al meer
ouders aangemeld, maar de ouderraad kan nog
meer ouders gebruiken die zich af en toe een
willen inzetten voor de school en de leerlingen.

De Ouderraad (OR) ondersteunt het team
tijdens schoolactiviteiten bij de uitvoering van
deze activiteiten en de bijbehorende
begeleiding van de kinderen. Zij denken mee en
helpen bij feestdagen, evenementen,
pleinfeesten, etc.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden,
dat kan bij Wendy Engelenburg, de moeder van
Tim en Sem.
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Koffie Inloop

Op 15 september hebben wij de eerste koffie
inloop gehad. Met een aantal ouders hebben
wij onder het genot van een kop koffie of thee
over schoolse zaken gesproken. We hebben de
nieuwe rekenmethode “Getal en ruimte junior”
laten zien nieuwe rekenmethode en de
mogelijkheden van het rekenen op het digibord.
Op maandag 17 oktober is de volgende koffie
inloop.

Kinderboekenwee� 2022 GI-GA-Groe�~!!

Op 5 oktober begint officieel de
kinderboekenweek, natuurlijk besteden wij op
school ook aandacht aan de kinderboekenweek.
Op het Palet begint de kinderboekenweek al op
maandag 3 oktober, we willen met alle
leerlingen en leerkrachten zo groen mogelijk op
school komen die dag.

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het
bos, zandkastelen maken of vliegeren op het
strand, een hut bouwen of picknicken in het
park of vogels spotten en een moestuintje
maken in je eigen tuin. De natuur is overal om
ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en
te doen.
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een
echte natuurheld te worden. Ga mee op
avontuur om al het moois van de natuur te zien!
Leer over bijzonder dierenweetjes in
informatieve boeken, dompel je onder in
spannende verhalen over woeste
buitenavonturen of verwonder je over prachtige

natuurillustraties in prentenboeken. Kom
daarna mee naar buiten.
De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen!

Bijna Laatste dag
Op donderdag 29 september nemen wij als
school vast afscheid van Juffrouw Aileen. U kunt
vanaf 14.30 uur die dag even binnenlopen in
groep 8 om afscheid te nemen van juf Aileen.
Wij wensen haar veel plezier en succes in
Arnhem op haar nieuwe school.

Activiteiten oktober

28-09 Kinderpostzegels
03-10 Start Kinderboekenweek (school)
05-10 Studiedag, leerlingen vrij.
12-10 Schoolfotograaf
14-10 Einde Kinderboekenweek.
17-10 Koffie inloopmoment (13.45 uur)
22-10 Start vakantie
30-10 Einde vakantie


