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Beste ouders,
Hierbij de derde 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.
Burgemeestersontbijt
Donderdag 7 november is onze school uitgenodigd door Burgemeester Bronsvoort om te komen
ontbijten op het gemeentehuis in het kader van het Nationaal Schoolontbijt. Met alle leerlingen
zullen wij tussen 09.00 en 10.00 uur gaan genieten van een heerlijk ontbijt.
Peuterochtenden
Vrijdag 15 en 22 november vinden er peuterochtenden plaats bij ons op school. Gedurende deze
ochtenden zullen er peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bij ons op school komen. Op deze
manier willen wij deze toekomstige basisschoolleerlingen laten zien hoe het is om op de basisschool
te zitten. De bezoekende peuters draaien mee in groep 1 t/m 5.
Sint Maarten
Maandag 11 november is het Sint Maarten. Net zoals ieder jaar zal de school tussen 18.00 uur en
19.00 uur geopend zijn om de prachtige lampionnen te zien en de mooie liedjes te horen. Natuurlijk
delen wij ook weer wat lekkers uit. Wij hopen deze avond veel leerlingen te mogen begroeten. Tot
dan allemaal!
EU-Schoolfruit
Wij zijn ingeloot om mee te doen aan het project EU-schoolfruit. Hier zijn wij erg blij mee.
Binnenkort zullen wij iedere week voor drie dagen fruit ontvangen. Dit is ter promotie van gezond
eten. U ontvangt hierover nog nadere informatie.
Ideeënbus
Vanaf vandaag staat er een ideeënbus op school. Mocht u, als ouder, een leuk idee hebben voor onze
school. Dan kunt u deze op een briefje schrijven en in deze bus doen. De bus staat op de kast voor
het lokaal van groep 1 t/m 5.
Voorstellen stagiair gym
Sem Heijdemann loopt stage tijdens de gymlessen op de maandagmiddag. Onder leiding van juf Dian
zal hij verschillende stageopdrachten uitvoeren. Wij wensen Sem een fijne tijd bij ons op school.

De volgende nieuwsbrief komt dinsdag 2 december uit!

