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In deze Paletter: 
 

 Vrije dagen 

 Steppen en fietsen 

 Muurtjes 

 Speelveld 

 Kerstmusical ‘De laatste kerstboom’ 

 Adventsviering kinderkerk 

 

Vrije dagen 

Bij deze nogmaals een overzicht van de studiemomenten van het team voor dit schooljaar. Dit 

zijn de momenten waarop de kinderen vrij zijn. In de schoolgids staat 6 december niet vermeld 

en is 23 mei weggevallen.  
 

Studiemiddag  Kinderen 12.00 uur uit Do 29 november 2018 

Dag na Sinterklaas Kinderen 10.30 uur op school Do 6 december 2018 

Studiedag   Kinderen hele dag vrij Di 12 februari dag 2019 

Studiemiddag  Kinderen 12.00 uur uit Di 9 april 2019 

Studiemiddag  Kinderen 12.00 uur uit Do 23 mei  2019 

Studiedag  Kinderen hele dag vrij Woe 19 juni dag 2019 

 

Steppen en fietsen 

Na school en in het weekend blijven steppen en fietsen wel eens staan. Helaas komen er soms 

mensen op onze speelplaats die er niets te zoeken hebben. Zij gaan dan met de steppen en de 

fietsen in de weer en maken deze stuk. Nogmaals de oproep om steppen en fietsen mee naar 

huis te nemen! 

 

Muurtjes 

Wanneer de school uit is komen de kinderen van groep 1-2 met hun leerkracht naar buiten. 

Vanaf de deur kijken ze waar degene staat die hen ophaalt, papa, mama, opa, oma, oppas. Om 

ervoor te zorgen dat de kinderen goed kunnen zien waar diegene staat en om de leerkrachten 

goed overzicht te geven waar de kinderen naartoe lopen, hebben wij afgesproken dat iedereen 

bij het ophalen achter de muurtjes op de speelplaats, plaatsneemt. 

Geeft u dit ook door aan oppassers, opa’s en oma’s? Bedankt! 

 

Speelveld 

Tegenwoordig spelen we ook op het grasveld rondom school. We hebben hier een klimbaan 

gerealiseerd en willen er een meer uitdagende en leuke plek van maken. Hierbij krijgen we hulp 

van de organisatie Orbis. Zij regelen onder andere subsidie om onze plannen te realiseren. 

Voorwaarde is wel dat ook ouders meedenken en een aandeel hebben. Heeft u zin en tijd om 

mee te denken over deze speelplek? Mail dan uw naam naar Ruth: info@paletdinther.nl. We 

denken aan een brainstormsessie en overleg met alle geledingen: kinderen, ouders, collega’s, 

Orbis. 

 

Kerstmusical 'De laatste boom' 

Zoals u in de vorige Paletter heeft kunnen lezen, voeren de leerkrachten van 't Palet op 20 

december een kerstmusical op. De titel van deze sfeervolle musical is ‘De laatste boom’ en zal 

worden opgevoerd voor alle kinderen van onze school en hun ouders. Dit alles vindt plaats in 

Cultureel Centrum St. Servaes. De voorstelling wordt 3 keer opgevoerd; om 17.00 uur, om 18.30 

uuur en om 20.00 uur. 

Om de voorstelling bij te kunnen wonen heeft u een toegangskaartje nodig. Deze zijn gratis te 

verkrijgen op school en wel in week 50 (10 t/m 14 december). Tussen 8.15 uur en 8.45 uur 

zitten meneer Teun en meneer Peter in de aula klaar om dit in goede banen te leiden. De musical 

is alleen bedoeld voor de kinderen die op dit moment op 't Palet zitten én hun ouders. Hopelijk 

zien we u bij één van onze voorstellingen. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in! 
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Het is weer zo ver, het is weer Advent! 

Kijk hoe het eerste kaarsje brandt. 
 

Op zondag 2 december begint de Advent, nog 4 weken voordat het 

Kerstmis wordt. In de Advent kijken we vol verwachting uit naar het 

licht van Kerstmis, het Kerstkind. Samen met alle kinderen en ouders 

gaan we met de Kinderkerk op weg naar Kerstmis. We steken de 

eerste kaars aan op de Adventskrans en horen het verhaal over Maria 

en Jozef en de engel die een heel blij bericht komt brengen.  

 
 

Ook zingen en bidden we samen en maken we iets leuks voor 

 in de Adventstijd.  

De Kinderkerk begint om 11.00 uur in de Willibrorduskerk in Heeswijk. 

Na de viering drinken we met elkaar koffie/thee en ranja en is er nog 

een leuke kleurplaat. 

 

Ga je ook mee op weg naar Kerstmis?  
 

 

 


