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     Nieuwsbrief november 2018 
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van alle leerlingen, 
 
We zijn net terug van een welverdiende herfstvakantie 
en kunnen terugkijken op zeven geslaagde 
schoolweken.  
Er hebben veel leuke activiteiten plaatsgevonden. Ik 
denk hierbij aan de Kinderboekenweek, de gouden 
weken, de crea-middagen, deelname aan Lang leve de 
muziekshow, het kabouterpad en het fantastische 
uitstapje naar het Paleis het Loo (met dank aan de 
bijdrage vanuit de oudergelden).  
 
Daarnaast is er ook op teamniveau inhoudelijk veel 
werk verzet. In de team- en bouwvergaderingen 
spreken we met elkaar over de inhoud van ons vak. De 
invoering van de nieuwe methodes wordt daar o.a. 
besproken. Ook hebben we met elkaar opnieuw naar de 
jaarplanning gekeken en de onderwerpen voor dit 
schooljaar besproken. Daarbij ligt het accent op goed 
onderwijs en zorgen voor implementatie en borging. 
In het kader van Passend Onderwijs is er een 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Hierin 
staat beschreven welke ondersteuning de school en het 
samenwerkingsverband kan bieden. En als laatste is het 
professioneel statuut opgesteld. Hoe zorgt de school 
ervoor dat de medewerkers zich kunnen blijven 
ontwikkelen en zich verantwoordelijk voelen voor de 
eigen professionalisering. Al deze documenten worden 
in de MR besproken.  
 
In deze periode vinden ook de kennismakings- en 
ontwikkelgesprekken met alle personeelsleden plaats. 
Ik ga daarvoor altijd op klassenbezoek en geniet dan 
van de openheid van de leerlingen en de manier 
waarop de leerkrachten het onderwijs aan en het 
contact met de kinderen vormgeven.  
 
U merkt dat we volop in beweging zijn en dat Evelyn en 
ik tevreden kunnen terugkijken op de eerste zeven 
weken. Mocht u als ouders vragen en/of opmerkingen 
hebben dan hopen we dat ook u de leerkracht of ons 
weet te vinden. Samen maken we de school!  
 
Helaas hebben we met ziekte in het team te maken. 
Monique Kasperink heeft zich voor de herfstvakantie 

ziekgemeld. We hebben geconstateerd dat het goed is 
dat we voor langere tijd vervanging gaan zoeken. Deze 
week en volgende zal JoAnn de groep draaien. Vanaf 12 
november zal JoAnn er op ma, do en vrijdag zijn, voor di 
en woe zijn we nog opzoek naar een passende oplossing 
voor langere tijd. Ik kan u nu nog niet aangeven tot 
wanneer er vervanging nodig zal zijn, we houden u op 
de hoogte en wensen Monique beterschap.   
 
Hierbij wens ik u allen een goede november maand.  
 
Hartelijke groet,  
Conny Wencker  
 

Nederlandse taal en spelling  

Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken we op het Palet 

met de taal- en spellingsmethode Staal. Met de 

taalmethode werken we aan de domeinen 

woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en 

schrijven. In de eerste twee weken van een thema 

werken we met de kinderen aan een stevige basis. In de 

derde week is het de beurt aan de kinderen: Zij maken 

een product waar ze in de weken ervoor de 

voorbereidingen al hebben getroffen en presenteren 

dit. In de vierde week van het thema wordt de leerstof 

getoetst en herhaald of juist verdiept.  

Voor de methode spelling wordt gebruik gemaakt van 

de op het Palet al bekende spellingsmethode van José 

Schraven. Spellingsafspraken worden aan de hand van 

categorieën en de bijbehorende regels aangeleerd. 

Naast de nieuw aan te leren stof, worden de eerder 

geleerde regels dagelijks herhaald. Ook het domein 

grammatica komt aan bod in de spellingsmethode.  Een 

blok spelling/grammatica bestaat uit 4 weken, waarin in 

de derde week een toets is, en in de vierde week de stof 

wordt herhaald en verdiept.  
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Crea tentoonstelling  

Vrijdag 19 oktober was de eerste crea tentoonstelling 

van dit schooljaar. Heel veel ouders, opa’s en oma’s en 

andere belangstellenden kwamen een kijkje nemen. 

Tijdens de crea workshop in de weken ervoor hadden 

de kinderen kennis gemaakt met veel verschillende 

werkvormen, zodat er genoeg te bewonderen viel. Het 

was een gezellige afsluiting van de vrijdagmiddag voor 

de herfstvakantie, bedankt allemaal voor de prachtige 

werkstukken en voor de belangstelling! 

Kabouterpad  

Vrijdag 19 oktober zagen we overal om de school kleine 

bordjes staan: de kabouters hadden hun Kabouterpad 

weer voor onze kleuters uitgezet. En dat was leuk!  Op 

het schoolplein konden de kinderen allemaal bordjes 

vinden met opdrachten over de natuur. Ze konden 

voelen, proeven, tekenen met gras en tussen de 

struiken afval opruimen. De kinderen hebben de 

kabouters goed geholpen. Fijn dat we zoveel hulp 

kregen van de ouders, zodat de kinderen in een klein 

groepje activiteiten samen konden doen. Bedankt 

ouders voor deze leuke ochtend! 

          

 

Kinderboekenweek “Vriendschap” 

Van 3 t/m 12 oktober vond de Kinderboekenweek 

plaats. Het thema dit jaar was ‘vriendschap’. In alle 

groepen zijn er verschillende activiteiten geweest.  

 

 

 

 

 

 

In groep 6a hebben we de Kinderboekenweek mét 

ouders feestelijk afgesloten in de klas. Een aantal 

kinderen hebben hun gedicht voorgelezen. Niet zomaar 

een gedicht, maar een gedicht waarbij iedere regel door 

een ander klasgenootje werd geschreven. Hierdoor 

ontstonden zowel serieuze, romantische en grappige 

gedichten. Daarna is er afgesloten met het liedje ‘Kom 

erbij’ van Kinderen voor Kinderen. Goed gedaan! 
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Babynieuws op het Palet  

Op woensdag 31 oktober is Vince geboren, de zoon van 
onze collega’s Mirjan en Wilfred. Als u het leuk vindt om 
een kaartje te sturen om hen te feliciteren, dan kan dat 
natuurlijk.  

Het adres is: 
Kistenmaker 8 
8124 AT Wesepe  
 

            
 

Schoolmaatschappelijk werk  

Vanaf dit schooljaar stopt Fia van den Pol als 

schoolmaatschappelijk werker van Het Palet. Arnold 

Dekker van SMW Verian, start vanaf 14 november. 

U kunt met Arnold contact opnemen via het Centrum 

Jeugd en Gezin tel.nr (038) 844 61 00 

Er zijn diverse inloopmomenten! 

Iedere week met een even weeknummer is er op IKC de 

Meenthe de mogelijkheid om bij OBS De Vlonder 

binnen te lopen. Vanaf week 46 is het eerste 

inloopmoment. Het is niet nodig om een afspraak te 

maken. Daarnaast kan je ook bij De Marke binnen lopen 

op dinsdag en donderdag van 9.00-10.00u. 

Schoolmaatschappelijk werk is er voor iedereen en er 

zijn geen kosten aan verbonden. Voor heel veel zaken 

kunt u bij Arnold terecht. Denk bijvoorbeeld aan: zorg 

over uw gezin, uw kind of omgeving.  

Voor vragen of overige ondersteuning kunt u ook altijd 

contact opnemen bij de leerkracht van uw kind of intern 

begeleider van school.  

          

Jantje Beton  

In totaal hebben wij een bedrag van € 1.782, = 

opgehaald voor Jantje Beton, de helft van het bedrag 

mag het Palet besteden. We bedanken iedereen voor 

de inzet!!!  

MR-cursus 

Anneke, Clarissa en Lisa zitten in de MR en volgen 

hiervoor een MR-cursus. De eerste bijeenkomst heeft 

op 31 oktober plaatsgevonden.  

AVG Formulier & ouderhulpformulier  

Even een reminder: graag de ingevulde formulieren 
inleveren bij de leerkracht.   
 

Uitnodiging spreekavond 

Op 22 en 27 november zijn er weer spreekavonden. De 
uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort. 
 
Voor de spreekavond van groep acht krijgt u een aparte 
uitnodiging. Tijdens dit gesprek ontvangt u samen met 
uw zoon of dochter het voorlopig schooladvies voor het 
voortgezet onderwijs. Deze gesprekken vragen wat 
meer tijd dan de gebruikelijke tien minuten, vandaar 
dat Jessica en Arno, hiervoor een aparte afspraak met u 
zullen maken.    
 
 
 
 



 

   

Openbare Basisschool Het Palet, Dorpsweg 33, 8051 XS Hattem, T: 038- 444 1924,  

E: directie@hetpalethattem.nl 

 

Het grote Pietenbeweegfeest! 

Woensdag 28 november organiseren de 

buurtsportcoaches Jesse & Marijke weer een groot 

pietenbeweegfeest voor alle kinderen van 3 t/m 9 jaar. 

Haal je pietenbeweegdiploma door samen met de 

zwarte pieten pakjes door de schoorsteen te gooien, 

over daken te lopen, te schommelen, klimmen en nog 

veel meer! 

Lijkt het je leuk om mee te doen met een echte 

pietentraining van de zwarte pieten? Meld je dan 

uiterlijk 21 november aan door een mail te sturen naar 

buurtsportcoach@mfcdemarke.nl. 

Wees er snel bij want vol = vol! 

We zien je graag op woensdag 28 november in de 

sporthal van MFC de Marke. 

 

Voor wie: kinderen van 3 t/m 9 jaar 

Wanneer: woensdag 28 november 

Ronde 1: 13.15 – 14.15 uur 

Ronde 2: 14.30 – 15.30 uur 

Waar:  Sporthal van MFC de Marke 

  Daendelsweg 2, Hattem 

Kosten: Gratis 

Opgeven: Stuur een mail naar 

buurtsportcoach@mfcdemarke.nl onder 

vermelding van je naam en leeftijd. 

Inschrijven kan t/m 21 november. 

 

 
 

 

 

 
    

 

 

Sinterklaas op Het Palet 

Op 17 november komt Sinterklaas weer in ons land! 

Natuurlijk komt de goedheiligman ook bij ons op school. 

Alle informatie betreffende het Sinterklaasfeest op het 

Palet ontvangt u binnenkort in een extra e-mail.  

VO -Scholenmarkt 

Op 15 november is er weer een VO -scholenmarkt in 

Hattem, locatie “de Meenthe”. Deze informatieavond is 

voor de groepen 7 en 8, om als ouder en toekomstige 

leerlingen, op weg te helpen bij het kiezen van een 

school die bij u en uw kind past.  

Vindt u het leuk om daarbij aanwezig te zijn: lever dan 

het antwoordstrookje in bij de leerkracht. 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad bespreekt dingen over de school.  
We hebben al heel veel dingen besproken. Zoals: wat 
doen we met de opbrengst van Jantje Beton, pesten en 
nog veel meer. En we bedenken de schoolregels die 
goed bij de school passen.   
 
Sinds kort hebben we een ideeën box in de gang boven 
hangen (tegenover groep 
6a). Daar stop je serieuze 
ideeën in voor de 
leerlingenraad waar wij 
mee bezig kunnen gaan, 
dus geen briefjes met 
rare dingen.  
We hebben 6 kinderen en 
juf Lisa in de 
leerlingenraad: Bas, Jesse, 
Zoë, Arne, Joost en Krijn.  
Soms nodigen we ook 
anderen juffen uit om over ideeën te praten of een 
oplossing te zoeken.  
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Tuinklushulp gevraagd  

Achter het schoolplein liggen de schooltuintjes. Hier 
wordt vanaf maart weer groente en bloemen verbouwd 
door de kinderen. Ook zijn hier fruitbomen en een 
kruidentuin aanwezig.  
Al deze onderdelen van de tuin hebben onderhoud 
nodig (snoeien, grasmaaien, omspitten).  
 
Wie wil ons hier mee helpen?  De tuinklusgroep komt 
zo’n 4 à 5 keer per jaar bij elkaar. Dit mag door de 
week, maar kan ook in onderling overleg in het 
weekend.   
 
U kunt zich hiervoor aanmelden via de schoolmail of 
door u aan te melden bij juf Lisa (groep 6A).  
  
Er is veel te doen in de tuin. Wie komt ons helpen? 
 
 

Vakantie en vrije dagen 

Herfstvakantie ma 22 okt. t/m vr 26 okt. 
2018        

Kerstvakantie ma 24 dec. 2017 t/m vr  4 
jan. 2019 

Voorjaarsvakantie ma 18 febr. t/m vr 22 
febr. 2019  

Goede Vrijdag  vr 19 april 2019 

Tweede paasdag ma 22 april 2019 

Meivakantie vr 19 april t/m 3 mei 
2019 

Hemelvaart do 30 mei en 31 mei 
2019 

Tweede Pinksterdag ma 10 juni 2019 

Zomervakantie ma 15 juli t/m 23 
augustus 2019 

Extra vrij: (betreft 
studiedag)  

vr 15 febr. 
 

Hattem valt als enige Gelderse stad onder Regio Noord. 

Via de nieuwsbrief brengen wij u zo tijdig mogelijk op 

de hoogte van eventuele veranderingen. De dagen 

worden ook opgenomen in de digitale agenda op de 

website. Hier vindt u ook de data voor de 

spreekavonden, schoolfotograaf etc. 

Agenda 

1 nov   Kleding- container  

9 nov   St. Maarten  

13 nov   MR vergadering  

15 nov  VO Scholenmarkt Hattem 

22 en 27 nov  Spreekavonden  
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 Een geslaagde crea middag!! 

 


