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Beste ouders,
Hierbij de tiende nieuwsbrief van dit schooljaar. Iedere eerste dinsdag van de maand ontvangt u de
nieuwsbrief via de mail. Daarnaast wordt de nieuwsbrief ook op onze site gezet: www.obstpalet.nl
In de nieuwsbrief staat het nieuws van de school. Wij wensen u veel leesplezier.
Meester- en juffendag
Woensdag 19 juni is het meester- en juffendag. Deze dag zullen alle meesters en juffen hun
verjaardag vieren. Studenten van het Graafschapcollege helpen met de organisatie van deze dag.
Deze dag staat in het teken van Disney. Nadere informatie volgt nog.
Schoolfotograaf
Maandagochtend 1 juli komt de schoolfotograaf op school. Naast individuele foto’s en groepsfoto’s
zullen er ook familiefoto’s worden gemaakt. De tijden voor de familiefoto’s worden nog
doorgegeven.
Leerlingraad
Maandag 13 mei heeft de eerste leerlingraad plaatsgevonden. De leerlingraad bestaat uit Imran,
Nursema en Sami. Zij hebben één keer in de zes weken overleg met juf Carmen. De leerlingraad mag
meedenken over school. Er zal in de nieuwsbrief verslag gedaan worden van de belangrijke punten
die uit de leerlingraad komen.
Gebruik deodorant tijdens de gym
Er is gebleken dat tijdens de gym in de kleedkamer veel gespoten wordt met deodorant. Hier hebben
medeleerlingen last van. Wij willen u dan ook verzoeken in plaats van spuitbussen, deodorantrollers
mee te geven. Zo kan iedereen zich opfrissen zonder dat medeleerlingen daar last van hebben.
Herinnering informatieavond nieuwbouwplannen obs ’t Palet
Voor de vakantie heeft u een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond van donderdagavond
13 juni over de nieuwbouwplannen van obs ’t Palet en de St. Willibrordusschool. Deze avond zal er
een presentatie plaatsvinden over deze plannen. Het plan is inmiddels ingediend bij de gemeente
Oost Gelre. Wij zijn nu in afwachting of er voor deze plannen geld beschikbaar wordt gesteld. De
avond zal starten om 19.30 uur (inloop 19.15 uur) en vindt plaats op de St. Willibrordusschool.
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Oordopjes
Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen oordopjes van school. Echter wanneer deze
oordopjes kapot gaan, doordat er niet zuinig mee wordt omgegaan, is de afspraak dat leerlingen zelf
nieuwe oordopjes meenemen naar school. Op deze manier kunnen leerlingen achter de computer
blijven werken. Wilt u hier rekening mee houden. Alvast bedankt.

De volgende nieuwsbrief komt dinsdag 2 juli uit!

