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Agenda: 
Week 7, 8, 9: driehoeks-gesprekken groepen 3 t/m 8 
Ma 25 februari: studiemiddag: alle groepen de middag vrij 
Do 28 februari: carnavalsmiddag kleuters 
Vrij 1 maart: carnavalsmiddag groepen 3 t/m 8 
Ma 4 t/m 8 maart: carnavalsvakantie 
Di 19 maart: studiemiddag, namiddag alle groepen vrij 
  
  
  
Paletter slankt af 
De Paletter heeft een succesvol afvalprogramma ondergaan. De afgelopen weken is er aanmerkelijk 
minder kopij aangeleverd voor ons weekbulletin. Het programma Social Schools, waarop nu alle ouders 
aangesloten zijn, zorgt voor de actuele informatie en communicatie uit de groepen. De algemene 
mededelingen vinden hun weg nog via de Paletter over de mail. We zullen op het eind van het 
schooljaar evalueren of de informatie door Social Schools beter bij de ouders terecht komt. Het is 
allemaal nog een beetje wennen. De kinderziektes moeten er nog uit. We leggen de komende maanden 
ons oor te luisteren bij de oudergeledingen, zodat we volgend schooljaar nog beter alle ouders weten 
te bereiken. 
  

 
Ziekmeldingen 
Is uw kind ziek, dan verzoeken wij u dit telefonisch te melden op nummer 0497 360384. Het 
ziekmelden is niet mogelijk via Social Schools.  



  
  

 
  
Kika-koekjesactie 
Oooh, wat super dit! Hier word ik blij van! Tot nu toe is de opbrengst van de Kika-koekjesactie € 
702,81 !!  
Ja, zelfs de één en twee centjes waren te vinden in de envelop . Wat een mooi bedrag is er al 
opgehaald met de verkoop van jullie lekkere koekjes. Heel hartelijk bedankt allemaal voor jullie 
deelname. Echt te gek! 
Er zijn nu ongeveer 60 van de 100 enveloppen binnengekomen. Als je de envelop nog wilt inleveren 
kan dit natuurlijk. De donaties voor Kika zal ik tot aan augustus 2019 blijven doen. Allemaal bedankt 
en ook b.s. Het Palet voor het bieden van de mogelijkheden. 
Tamara van Dooren 
  
  

 
  
Sponsor van onze jaarkalender 2019-2020 
Op dinsdag 2 juli 2019 zal de nieuwe kalender voor schooljaar 2019-2020 aan alle oudste kinderen 
meegegeven worden. Angelique Lemmens zal wederom zorgdragen voor een professionele uitvoering 
van deze kalender. Er zal ruimte zijn voor maximaal 16 advertenties. Heeft u een bedrijf en bent u 
geïnteresseerd om een advertentie te plaatsen, dan kan dat. De kosten bedragen 50 euro. U wordt 
vermeld in de kalender en op de website van Het Palet. Heeft u interesse, dan kunt u terecht  bij Astrid 
Tijssen, mailadres atijssen@kempenkind.nl  
  
  

 
  
Welkom 
Wij heten Bram (groep 1-2D), Amjade, Duaa, Duka, Hamza, Lilas, Mohamed, Not, Saba, 
Tuka en Yakeen  (neveninstroom) van harte welkom op Het Palet. Wij hopen dat zij een fijne en 
leerzame tijd zullen hebben op onze school. 


