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Agenda:
Week 7, 8, 9: driehoeks-gesprekken groepen 3 t/m 8
Ma 25 februari: studiemiddag: namiddag alle groepen 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
Di 19 maart: 19.30 u: Save the date (ouders)
Do 4 april: 20.00 u: informatieavond voor ouders van nieuwe kleuters
Vr 5 april: 18.00 – 20.00 uur: Open avond b.s. Het Palet

Maandag 25 februari is het studiemiddag en daarom zijn alle
groepen die middag vrij.

Brandoefening
Vorige week donderdag hielden we een onaangekondigde brandoefening. Voor de jongste kinderen
best wel spannend, maar we moeten de brandoefeningen houden om iedereen scherp te houden en
het protocol waar nodig bij te stellen. We waren tevreden over de snelheid van de ontruiming en het
ordelijke verloop. De geluidsinstallatie was niet overal even goed te horen, maar dat is de volgende
keer beter. Voor de buiten spelende kleuters was het ook wat onoverzichtelijk, want die moesten uit
hun spel gehaald worden en na het verzamelen naar de speelplaats van de bovenbouw gebracht
worden.
Na de geslaagde brandoefening kregen we ongevraagd de proef op de som. Maandagmiddag ging
het brandalarm af en werd het schoolgebouw opnieuw ontruimd. Het was geen oefening, maar loos
alarm. Overigens ging de ontruiming opnieuw heel gedisciplineerd. In goed 10 minuten waren we uit
en ook weer in het gebouw. Voordat de installateur het probleem in de installatie kon verhelpen,
kregen we dinsdagochtend opnieuw een brandalarm. Hoewel we wisten dat het bijna 100% zeker
een loos alarm was, werd er direct ontruimd. Stel je voor dat een volgende keer bij een echt alarm
groepen in de klassen zouden blijven. Gelukkig is het probleem diezelfde dinsdag nog verholpen. De
defecte brandmelder is vervangen.

Geen blokfluitles
Maandag 25 februari gaan de blokfluitlessen niet door i.v.m. de studiemiddag.
Juf Louise

Carnaval op Het Palet 2019
Kleutercarnaval
Donderdagmiddag 28 februari a.s. gaan wij weer een spetterend carnavalsfeest vieren.
Wij willen u vragen uw kinderen geen attributen zoals zwaarden, pistolen en toverstafjes mee te
geven. Ook spuitbussen en confetti moeten thuisblijven.
Alle kinderen mogen donderdag 28 februari a.s. de hele dag al verkleed en geschminkt op school
komen.
Om alvast in de stemming te komen die week, willen we vragen om:

- op maandag alle kinderen iets bijzonders met hun te haren doen;
- op dinsdag het gezicht, of iets kleins erop te schminken;
- op woensdag gekke hoedjes dag; en
- op donderdag de hele dag carnavals verkleedkleding aangeven.
- bovenstaande mag maar is uiteraard niet verplicht.
Ook dit jaar zullen ze samen met de kinderen van kinderopvang Nummereen en kinderopvang
Buitengewoon het ‘Blökske van Haopert’ lopen.
Donderdagmiddag vanaf 13.30 u hopen zij dat u allemaal naar de optocht komt kijken. De route
loopt vanaf het Paletplein – Bernhardstraat – Julianalaan – Markt – Kerkstraat – parallelweg Oude
Provincialeweg – weer terug naar Het Palet.
Wilt u er rekening mee houden dat tussen 13.30 en 14.15 u de Markt en de Kerkstraat NIET
toegankelijk zullen zijn voor verkeer.
We hopen dat iedereen mee wil werken om de optocht zo veilig mogelijk te laten verlopen! Er
zullen ouders staan met verkeershesjes om e.e.a. in goede banen te leiden.
Na de optocht is er natuurlijk tijd voor iets lekkers, waarna we gaan hossen in de speelzaal waar ook
Jeugdprins Piet van Elst, jeugdprinses Yfke Vosters, adjudant Thijs Gijsbers en adjudante Nynke
Stamper en gevolg ons een bezoek zullen brengen.
Om 15.15 u kunt u uw zoon of dochter weer op het schoolplein ophalen.
Bolderkarren en andere attributen mag u direct na afloop van de optocht meenemen.
Als het weer heel slecht is, zullen wij de optocht in de school houden. Alle carnavalsgroepen lopen
dan drie rondjes door het hoofdgebouw. Om 13.30 u zal de optocht beginnen. Zorg dat u op tijd
bent. Uit ervaring weten we dat het gezellig druk kan zijn.
Alaaf! De kleuterjuffen.

Groepen 3 t/m 8
Op vrijdagmiddag 1 maart barst in de speelzaal van Het Palet het carnavalsfeest voor de groepen 3
en 4 los. De kinderen worden om 13.15 u verkleed in de klas verwacht.
Op school gaan ze ‘s middags spelletjes doen. Er zullen optredens zijn en er kan natuurlijk gehost
worden.
Die vrijdagmiddag zal het carnaval ook gevierd worden in de groepen 5 t/m 8. Het feest is in de aula
met medewerking van Menno Ploeg, die de muziek zal verzorgen. Ook zullen er spelletjes gespeeld
worden in de diverse groepen.
Jeugdprins Piet van Elst, jeugdprinses Yfke Vosters, adjudant Thijs Gijsbers en adjudante Nynke
Stamper zullen aanwezig zijn samen met jeugdnar Nick van de Spijker, de jeugdraad en de
dansmarietjes.
Wilt u erop toezien dat de kinderen geen zwaarden, pistolen ,spuitbussen en confetti meenemen
naar school.
Alaaf!

Carnaval en documentatiecentrum
Houd er rekening mee dat het documentatiecentrum vrijdag 1 maart de hele dag gesloten is. Wil je
lekker lezen in de vakantie, regel dit dan voor vrijdag.

Welkom
Wij heten Alexis (groep 1-2D) van harte welkom op onze school. Wij hopen dat zij een fijne en
leerzame tijd zal hebben op Het Palet.

