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Dopperactie op de afvalvrije Voila scholen
Alle Voila basisscholen in de gemeente Leusden zijn Afvalvrij! Uw kind werkt mee in het goed scheiden
van het afval in de school. Papier, drinkpakjes, blikjes, verpakkingen en fruitresten gaan in aparte
bakken. Daardoor houden wij nog maar een kleine hoeveelheid restafval over. Daarentegen is de
hoeveelheid PMD (plastic, metaal, drinkpakken) enorm toegenomen. Samen met ons bestuur ‘Voila’,
gaan we daar verandering in brengen. Ook de gemeente Leusden werkt hier aan mee. Na de
kerstvakantie krijgt iedere leerling een Dopper-drinkfles. Dit is een duurzame drinkfles die de grote
hoeveelheid drinkpakjes kan vervangen. Drinkpakjes zorgen namelijk voor het grootste deel van het
PMD-afval op school. Kijk voor meer
informatie over deze fles op
www.dopper.com/nl
Wij vragen u om de drinkfles (en
een broodtrommel) te gaan
gebruiken voor het meegeven van
de tussendoortjes en of lunch.
Neemt uw kind alsnog een
drinkpakje, blikje, wegwerpflesje of
plastic verpakking mee naar school,
dan hebben we op school
afgesproken dat de lege verpakking
weer mee terug naar huis gaat.
Hiermee kunnen we de hoeveelheid PMD-afval met 75 tot 85% terugbrengen.
Door deze actie kunnen we samen werken aan minder afval, op school en thuis. Dat is beter voor het
milieu. Naast het voorkomen van afval willen we het drinken van meer water gaan stimuleren. De
kinderen kunnen overdag hun Dopper weer vullen en gedurende de dag water drinken. Wij hopen dat
alle scholen na de kerstvakantie de Doppers in gebruik nemen.
Wij kijken er naar uit om in het nieuwe jaar schoon en afvalvrij te starten en rekenen op uw
medewerking.
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Ingezonden stuk van LeusdenFit
Wij van Leusdenfit stimuleren natuurlijk om alle kinderen water te laten drinken. Door middel van deze
gave Dopper wordt het alleen maar cooler. Wist u trouwens dat uit meerdere onderzoeken is gebleken
dat een kind betere cijfers haalt als er voldoende water wordt gedronken op een dag? Maar ook dat je
beter kan sporten in de pauze en bij de sportvereniging. Om te weten
hoeveel water je op een dag moet drinken is een simpel rekensommetje:
Je lichaamsgewicht x 0,44 gedeeld door 10 aan liters water moet
drinken. Bij een gewicht van bijvoorbeeld 35 kilo is de berekening dus:
35 x 0,44: 10 = 1,5 liter. Dit is het advies van Leusdenfit. Veel plezier met
de dopper

Kort-kort-kort
●
●
●

De papiercontainer staat deze maand op 16 januari 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.

Nieuw op school
In de maand januari komen er vijf nieuwe leerlingen bij ons op school: Thijs in 1-2A, Marlou in groep
1-2C, Sophie komt in 1-2D, Manu in 1-2E en Isa gaat na de kerstvakantie starten in 3B
We heten jullie en jullie ouders van harte welkom. We hopen dat iedereen zich snel thuis voelt
op ’t Palet.
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Schoolbasketbaltoernooi
De dagen worden korter en het wordt steeds kouder. De winter komt eraan. Tijd om lekker binnen te
sporten. Op donderdag 4 januari 2018 (in de tweede week van de kerstvakantie) is het
zover! In Sporthal de Korf wordt er door kinderen van de groepen 5 t/m 8 gestreden om
de eerste plaats bij het schoolbasketbaltoernooi.
Er wordt gespeeld in 2 verschillende leeftijdscategorieën. Om ongeveer 09.30 uur
beginnen de groepen 5 en 6. Zij spelen tot circa 12:30 uur. De groepen 7 en 8 starten om
13.00 uur en zullen rond 17.00 uur klaar zijn.
Wij wensen onze basketballers uit de groepen 5 t/m 8 veel succes en
een gezellige en sportieve dag toe. Alle ouders en begeleiders die deze
dag mogelijk maken alvast bedankt voor jullie tijd en inzet!

Innen ouderbijdrage
De ouderraad int het geld voor schoolreizen, schoolkamp en allerlei andere activiteiten op school. Dit
noemen wij de ouderbijdrage, welke middels een automatische incasso wordt geïnd. De ouderbijdrage is
vrijwillig, maar wij zouden het op prijs stellen als u deze wilt betalen. Uit de inkomsten van de
ouderbijdrage worden alle feesten en activiteiten die georganiseerd worden betaald. U kunt denken aan
de Sinterklaascadeaus, het paasontbijt, het kerstfeest en allerlei andere zaken die jaarlijks georganiseerd
worden voor alle kinderen.
De af te schrijven bedragen verschillen per groep:
Voor de groepen 1-2 t/m 7 zal er dit jaar € 52,50 in rekening worden gebracht. Voor groep 8 is het
bedrag € 95,00: € 30,00 ouderbijdrage en € 65,00 schoolkamp.
Elk jaar worden bedragen opnieuw vastgesteld door de Medezeggenschapsraad. Kinderen die na januari
instromen, betalen € 35,- aan ouderbijdrage. Het ligt in de bedoeling om dit schooljaar de bedragen in
de maanden september, januari en maart af te schrijven.
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Wij feliciteren
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Voorleesdagen
Op woensdag 24 januari starten De Nationale Voorleesdagen 2018
groots met Het Nationale Voorleesontbijt, waar basisscholen,
bibliotheken peuterspeelzalen en kinderdagverblijven massaal aan
meedoen. Centraal tijdens dit ontbijt staat het Prentenboek van het
Jaar 2018: Ssst! De tijger slaapt, geschreven en geïllustreerd door
Britta Teckentrup
Deze ochtend mogen alle kleuters in hun pyjama naar school en
worden voorgelezen uit prachtige prentenboeken, waaronder
natuurlijk ssst, de tijger slaapt.

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen, geniet allemaal van de vakantie en wij wensen iedereen een
gezond en liefdevol 2018 toe!
Team ‘t Palet
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