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Beste ouders,
Hierbij de tweede 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.
Terugblik informatieavond
Woensdag 11 september was de informatieavond bij ons op school. Juf Kelly en juf Erna hebben
informatie gegeven over de groepen. Vervolgens heeft Juf Carmen informatie gegeven over de
laatste schoolontwikkelingen. Wij willen alle ouders bedanken voor hun komst.
Studiedagen
Woensdag 9 oktober heeft het team een Oponoa studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Vrijdag 18 oktober heeft het team een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Fietscontrole
Woensdag 16 oktober is de jaarlijkse fietscontrole. U ontvangt hierover nog nadere informatie.
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Reis mee! Ook wij zullen hier
aandacht aan besteden. Donderdagochtend 17 oktober om 08.30 uur wordt de Kinderboekenweek
op een leuke en spannende manier afgesloten! Hiervoor wordt u als ouder ook uitgenodigd. Houd
deze ochtend vrij! U ontvangt hierover nog nadere informatie.
Week van de Pauzehap
In de week van 7 oktober is het de week van de pauzehap. Dinsdag 8 oktober, donderdag 10 oktober
en vrijdag 11 oktober wordt de pauzehap verzorgd. Wel moeten de leerlingen zelf drinken
meenemen. Tijdens de week van de pauzehap leren de leerlingen over gezonde en lekkere
tussendoortjes.
Omgekeerde oudergesprekken
In de week van 14 oktober vinden de omgekeerde oudergesprekken plaats. Voor groep 8 zullen
tijdens dit gesprek ook de voorlopige adviezen besproken worden. U ontvangt hiervoor maandag 7
oktober de uitnodiging.
Collectebus Dierenbescherming
In de week van 30 september t/m 4 oktober staat de collectebus van de Dierenbescherming op de
kast in de hal. Wilt u geld doneren? Dan kunt u het geld in deze collectebus doen. Aan het einde van
de week wordt de collectebus weer opgehaald.

Obs ’t Palet, Nolensstraat 14 7141 VG Groenlo
T.: 0544-463135 E.: directie@obstpalet.nl W.: www.obstpalet.nl
Kunstlessen bovenbouw
Dinsdag 1 oktober en woensdag 2 oktober zijn er kunstlessen gegeven aan de leerlingen van groep 7
en 8 door Tanya Kraan. Hierover heeft u al informatie ontvangen.
Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 21 t/m 25 oktober. Maandag 28 oktober worden alle leerlingen weer op
school verwacht. Alvast een fijne vakantie gewenst!

De volgende nieuwsbrief komt dinsdag 5 november uit!

