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Mail  
 
Vanwege beperkingen in ons mailsysteem kunnen we niet geautomatiseerd alle 

gezinnen apart mailen. Dat wil zeggen dat algemene mail naar ouders naar alle groepen 
wordt verstuurd. Heeft u meerdere kinderen op onze school zitten dan ontvangt u de 

mail dan ook meerdere keren. Excuses voor de eventuele overlast, de dubbele mail 
graag even verwijderen. We hebben momenteel geen andere mogelijkheid om er zeker 
van te zijn dat we iedereen bereiken. 
 

Start schooljaar 
 
Maandag 28 augustus zijn we het schooljaar allemaal op de speelplaats gestart. Alle 
kinderen waren buiten en ook de leerkrachten hadden een plekje op de speelplaats 

gezocht. Zij lieten hun talenten zien. Iedereen heeft namelijk andere talenten en dat 
maakt iedereen bijzonder, iedereen 100%. 

Na een officiële opening door juf Ruth gingen kinderen en ouders met de leerkrachten 
naar de lokalen. Daar werd rondgekeken, kennis gemaakt en een praatje gemaakt. Met 
name de lokalen van de groepen 2/3 en 3 kregen veel bekijks. 

 
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn we ook gestart met het continurooster. 

De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op de speelplaats, dan is er een leerkracht 
buiten. 
Alle kinderen hadden een lunch bij zich die ze in de klas met de leerkracht opaten. 

Doordat we de eerste paar (5) minuten in stilte eten, kregen ook alle kinderen hun 
lunch op. In de groepen 1-2, 2-3 en 3 is hulp van ouders ingezet. Zij helpen de kinderen 

en de leerkrachten zodat iedereen op tijd naar buiten kan en helpen even opruimen. 
Rond de herfstvakantie komt het eerste evaluatie moment. 
 

Stichting Leergeld  
 

Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school. 
Leergeld helpt met sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar even geen 
geld voor is. Ze helpen bij creatieve activiteiten, typeles en schoolreisjes. 

Leergeld wil uw kind graag helpen. U kunt contact met hen opnemen voor meer 
informatie of om een afspraak te maken met een medewerker die bij u thuis langskomt. 

Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar kunnen 
een beroep doen op Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf, indien zij voor hun kind(eren) 
bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen en een 

aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Voor 
alleenstaanden is dit nu (jan. 2017) € 1120,38 per maand, voor gehuwden is dit nu 

(jan. 2017) € 1600,54 per maand. (let op: bedragen kunnen in de loop van het jaar 
veranderen, u kunt hier geen rechten aan ontlenen). Onze school valt onder Stichting 
Leergeld Maas en Leijgraaf. Zij zijn te bereiken op 06-231 296 55 (wo & do 10-16u) 

 



 
 

 

 

 
Cursus blindtypen voor groep 7 en 8 op ‘t Palet 

Half/eind september start op ‘t Palet op dinsdagmiddag na schooltijd weer de cursus 
blindtypen voor kinderen uit groep 7 en 8. Iedereen kan in een korte tijd leren typen 
volgens het 10 vinger-blindsysteem. De beste leeftijd om te leren typen is groep 7 of 8. 

Wil je ook lekker snel en zonder fouten met tien vingers leren typen? Dat kan. Je krijgt 
les samen met andere kinderen van je eigen school of bij jou uit de buurt. Je maakt 

gebruik van een computerprogramma waarbij je direct  je resultaten kunt zien. Typeles 
is leuk en nog veel leuker met andere kinderen samen! 

Met kinderen, die een vorm van dyslectie hebben, wordt tijdens de cursus en bij het 
examen rekening gehouden. Op onze site kunt u meer lezen over wie wij zijn en op 

welke basisscholen wij de cursus blindtypen verzorgen. 

De kosten van de cursus (inclusief huur cursusboek) zijn € 165, -. Voor het examen 
worden geen extra kosten in rekening gebracht. Uitgebreide informatie of aanmelden 

van uw kind kan via de site: www.iedereenkantypen.nl 

Indien de aanmelding goed verstuurd is, ontvangt u automatisch een bericht dat wij de 
aanmelding ontvangen hebben. Neem anders contact op. Hebt u vragen bel of mail me. 

Harry van der Steen, telefoon 06-53830572 of mail: info@n-c-o.nl. 

 

 

 

 
Ik ben goed zoals ik ben! 

mailto:info@n-c-o.nl

