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Opbrengst Serious Request
Weet u het nog, voor de kerstvakantie hebben we op school een kerstmannenrun georganiseerd voor
Serious request. In heel Nederland
is er geld ingezameld om ouders en
kinderen te herenigen die elkaar
door een ramp of conflict zijn kwijt
geraakt. Wereldwijd zijn meer dan
vier miljoen mensen naar elkaar op
zoek. Vooral in conflictgebieden
zoals in Nigeria en Democratische
Republiek Congo worden
familieleden uit elkaar gedreven.
Maar ook natuurrampen zorgen
ervoor dat ouders en kinderen
elkaar uit het oog verliezen.
Van de kleutergroepen tot en met
groep 8 hebben de kinderen de
longen uit hun lijf gerend om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis.
We hebben met elkaar het fantastische bedrag van
€ 10.035,- opgehaald!! Voor 300 euro kan het Rode
Kruis een kind terugbrengen naar zijn familie, ook als
het kind in een heel ander gebied of land gevonden is.
Dit betekent dat we het mogelijk hebben gemaakt om
34 gezinnen te herenigen!
Charlotte en Mirte, twee leerlingen uit groep 8, hebben
namens ons allemaal de cheque overhandigd bij het
Glazen Huis in Apeldoorn. Zo’n gigantisch groot bedrag
ontging ook Sander Hoogendoorn, dj bij 3FM, niet.
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Kort-kort-kort
●
●
●

De papiercontainer staat deze maand op dinsdag 20 februari op de parkeerplaats.
Wilt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen als u een nieuw e-mailadres of
telefoonnummer in gebruik gaat nemen.
Met het oog op de lange termijn planning en de bijbehorende voorbereidingen, willen wij u
vragen om de jongere broertjes en zusjes van uw schoolgaande kinderen alvast aan te melden.
U kunt een inschrijfformulier krijgen bij de administratie.

Communicatie per mail
De afgelopen weken hebben we als team nagedacht en gesproken over hoe we heldere afspraken met
elkaar kunnen maken als het gaat over communicatie onderling en naar ouders toe. Dit gesprek hebben
we onder andere gevoerd omdat we de hoge werkdruk willen ombuigen naar werkplezier. Zoals u weet
wordt de werkdruk in het primair onderwijs als hoog ervaren door de mensen voor de groep. Daarom
hebben we in de afgelopen maanden, net als alle andere Voila scholen, de schooldeuren enkele keren
gesloten.
Het email verkeer is bedoeld voor overleg over praktische zaken, afspraken en het verstrekken van
informatie. Het is niet bedoeld voor een-op-een gesprekken, discussies, meningsverschillen of
emotioneel geladen boodschappen. Heeft een leraar of ouder ongenoegen over anderen spreek elkaar
dan op een geschikt moment persoonlijk aan of maak een afspraak voor een gesprek.
Collega’s lezen en beantwoorden mails op hun werkdagen, u mag dus verwachten dat er een reactie
komt op uw mail. Dit kan ook een korte reactie zijn dat de mail gelezen is en er op een later moment
inhoudelijk gereageerd wordt. Heeft u dringende zaken aan ons te melden kunt u natuurlijk altijd
telefonisch contact met ons opnemen.

Nieuw op school
In de maand februari komen er vier nieuwe leerlingen bij ons op school: Jolieke komt in groep 1-2A, Isis
en Evy komen in 1-2B en Laurens gaat starten in 1-2D. We heten jullie en jullie ouders van harte
welkom. We hopen dat iedereen zich snel thuis voelt
op ’t Palet.
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Wij feliciteren

Beschuit met muisjes
Lara uit groep 6C heeft 20 januari een zusje gekregen en zij heet Jaydea. Van harte gefeliciteerd!
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Mad Science - activiteiten in Antares
Voor de kerstvakantie kon de presentatie van Mad Science vanwege sneeuw niet doorgaan. Vrijdag 2
februari tijdens schooltijd, komt er alsnog een gekke wetenschapper van Mad Science een spectaculaire
Science show geven aan alle groepen.
Na deze show is er de mogelijkheid om uw kind op te geven voor de Wetenschap en Techniek cursus die
als activiteit in Antares wordt aangeboden. Kinderen worden gedurende 6 weken lang meegenomen in
de wondere wereld van experimenten, proefjes en spectaculaire demonstraties! Elke week staat een
nieuw thema centraal en zal de professor de Techniek en Wetenschap die daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte slimme wetenschapper!
Kinderen leren over beweging, licht en magneten. Er komt van alles aan bod!
Tijdens de cursus komen kinderen spelenderwijs in aanraking met verschillende
aspecten van Techniek en Wetenschap. Ze leren om te onderzoeken en te ontdekken, maar
ook om hypotheses te maken en te analyseren.
Mad Science is op een missie om kinderen enthousiast te maken voor Techniek &
Wetenschap. Met behulp van de knotsgekke wetenschappers, spannende demonstraties en
leuke activiteiten komen steeds meer kinderen in aanraking met de wereld van Techniek &
Wetenschap! Geef je nu op via onze website: nederland.madscience.org
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Rommelmarkt en opruimactie Antares
28 januari is het weer zover, de
Tabakssteeg rommelmarkt in Antares in
Leusden.
Ook deze keer zal er weer een tal van
kramen gevuld zijn met leuke 2de hands
goederen voor jong en oud.
Van speelgoed tot kleding, van servies
tot dvd’s alles kunt u tegenkomen.
Volwassenen kunnen hun zoektocht
voortzetten naar dat ene missende
object uit de collectie en de jeugd kan
op deze manier leren wat de waarde
van geld is door iets leuks te vinden wat
ze kunnen kopen van die paar euro die
ze bij zich hebben.
Naast de vele tafels en grondplekken
met allerlei tweedehands goed zullen er
voor de kinderen en volwassen Disney
fans Spiderman en Belle aanwezig zijn
waar u samen mee op de foto kunt
tegen een geringe vergoeding en deze
gelijk mee krijgt.
Heeft u na al het struinen een beetje
dorst of trek gekregen, Maxima’s zal
deze dag uiteraard ook open zijn.
Kortom ook deze editie van de
Tabakssteeg rommelmarkt valt er weer
genoeg te beleven en te zien.
28 januari van 10:00 tot 16:00, gratis
entree, MFC Antares te Leusden.
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