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     Nieuwsbrief februari 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,  

Schoolplan 
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat er een 
nieuw strategisch beleidsplan 'We gaan verder met 
leren' is opgesteld. Aan de totstandkoming van dit plan 
hebben leerlingen, personeelsleden, ouders en 
bestuurders actief meegewerkt.  
In de maand februari/ maart gaan we met het team, de 
leerlingen en de ouders vormgeven aan het schoolplan 
van onze school op basis van het strategisch 
beleidsplan. Er zal op dinsdag 5 maart een avond 
georganiseerd worden om met een afvaardiging van de 
ouders (graag ongeveer 30 personen) te gaan 
brainstormen over het nieuwe schoolplan. De pijlers 
Relatie, Eigenaarschap en Maatwerk uit het strategisch 
beleidsplan staan daarbij centraal. Deze bijeenkomst zal 
er gewerkt worden met een werkvorm waardoor er 
zoveel mogelijk ideeën verzameld kunnen worden.  
Mocht u belangstelling hebben dan hoor ik dat graag via 
de mail c.wencker@ooz.nl.  

 
Schooltuintjes  
Zoals u weet heeft Het Palet achter de school een 
mooie schooltuin. De groepen 6 zullen er in het 
voorjaar weer volop in aan het werk gaan. Nu blijkt dat 
de grond vol zit met onkruid en het verstandig zou zijn 
dat dit grondig aangepakt gaat worden. In overleg met 

de 
gemeente, 
onze 
vrijwilliger 
Naomi, de 
MR en de 
directie 
hebben we 

gekeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. U hoort 
van ons als er een concreet plan is. Hierbij wil ik wel 
noemen dat de betrokkenheid vanuit de gemeente zeer 
gewaardeerd wordt, goede hoop op een goed resultaat!  

 
        
 
 
 

Schoolapp Schoolsunited 
We hopen dat u allen de app heeft kunnen installeren 
en dat u de resultaten vanuit de groep voorbij ziet 
komen. U zult mogelijk verschillen ervaren vanuit de 
diverse groepen... geef ons even de tijd... het komt 
goed!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Conny Wencker  

 
Uitnodiging spreekavond 

Op 14 en 18 maart 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 eindadvies 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.    

 

Biebbezoek kleuters  

De kleutergroepen zijn op bezoek geweest bij de 
bibliotheek in Hattem. De uitnodiging “Kom eens kijken 
in de bieb” kwam via het Educatief Programma van de 
Bibliotheek Noord-Veluwe. 
Het bezoek was een leerzaam programma, gericht op 
een eerste of hernieuwde kennismaking met de 
bibliotheek. 
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(Vervolg biebbezoek kleuters) 

Het prentenboek van het jaar (Een huis voor Harry) 
werd voorgelezen.  

Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. 
Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij 
wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar 
hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis? 

De kinderen van de groepen 1-2 mochten in groepjes de 
kat Harry in de bieb gaan zoeken. Daarna mochten ze 
zelf een boek uitzoeken. De boeken werden eerst goed 
bekeken voor er een keuze werd gemaakt. Trots met 
het eigen boek in de hand werden we weer 
teruggereden naar school. Ouders allemaal hartelijk 
bedankt voor het rijden. 

Kleuterwerkjes  

 

Pauzespelen  

Sinds kort zijn de pauzespelen gegeven door Meester 

Jesse weer terug op het schoolplein van het Palet. De 

pauzespelen worden gegeven aan de groepen 3 t/m 6. 

Iedere vier weken krijgen deze groepen, een ander 

pauzespel aangeleerd van Meester Jesse.  Met als doel 

de kinderen meer in beweging te krijgen tijdens de 

pauzes op school.   

Het is fijn om weer terug te zijn op het schoolplein van 

het Palet, aldus meester Jesse. Om ook op deze manier 

de kinderen te laten zien en ervaren hoe leuk het is om 

samen lekker te bewegen en een spel te doen tijdens de 

pauzes op school. We gaan er met z’n allen een feestje 

van maken op het schoolplein!   

Groep 5 

Kledingactie 

Op 14 maart wordt de kleding die we met elkaar 

verzameld hebben, weer opgehaald. 

Mocht u thuis nog kleding overhebben dan ontvangen 

wij het graag in de week voor 14 maart. Mocht het u 

heel erg in de weg staan thuis, dan kan het ook eerder 

gebracht worden. 

Weerbaarheidstraining “Kickfit” 

Binnenkort start er een weerbaarheidstraining vanuit 

het CJG te Hattem. Die training wordt verzorgd bij IKC 

De Meenthe (Jan Jasperschool en de Vlonder). De 

training is bedoeld voor alle kinderen van 6 tot 9 jaar. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Intern 

begeleider en in de bijlage van de mail. 
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Staking 

In de vorige nieuwsbrief is er aangegeven dat er door 
de vakbonden op 15 maart een stakingsdag wordt 
georganiseerd. De verwachting is dat ook de teamleden 
van de openbare scholen in Hattem gehoor willen 
geven aan deze oproep. Wij hopen dat u ons hierin 
ondersteunt en uw kind deze dag thuis kunt opvangen.  
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen 
met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 15 maart 
een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger 
onderwijs. Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie 
en WO in actie, steunen de staking.  
 

Wecycle  

Wij hebben als school meegedaan aan de landelijke 
Wecycle-scholeninzamelactie. Hiermee hebben we 
kinderen geleerd dat alle apparaten ingeleverd moeten 
worden voor recycling en dragen ze direct bij aan een 
beter milieu, nieuwe grondstoffen en werkgelegenheid.  
 
Van Wecycle hebben we voor alle inzet een Wecycle 

Recycle certificaat ontvangen maar ook 2 

boekenpakketten!!  

 

We bedanken iedereen voor de inzet!!! 

 

 
 

Studiedag 

LET OP: vrijdag 15 februari is er een studiedag, alle 
leerlingen zijn vrij! 
 

      
 

Nieuwe leerlingen 

We heten in het bijzonder de nieuwe leerlingen van 

onze school hartelijk welkom: Jax, Brigitte, Aram, Tobi 

en Yinthe. We hopen dat je een fijne tijd op school mag 

hebben en dat je snel thuis zult voelen.   

Verjaardagen  

Deze maand zijn de volgende leerlingen jarig: 
 
4 Dilnas  17  Rebecca 
6 Zoë  18  Sanne 
8 Sébastièn  20  Tim 
9  Kian  21  Fleur 
9   Mila  22  Okke 
9   Diego   22  Valentijn  
11 Elisa  23  Niek 
11 Livia  25  Tijn  
12 Floris   26 Max 
15 Jaco  29 Carmen   
15 Tobias       
16 Pieter    
     
Nog of alvast van harte gefeliciteerd!!! 
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Vakanties en vrije dagen  

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  

8 feb.    Crea tentoonstelling   

13 feb.   Rapport mee 

15 feb.    Studiedag – leerlingen vrij  

18 feb. t/m 22 feb.  Voorjaarsvakantie  

25 feb.   MR- vergadering   

5 mrt. Ouderbijeenkomst Strategisch 

Beleidsplan  

7 mrt. OR- vergadering  

14 mrt.   Kledingactie 

14 en 18 mrt.  Spreekavond  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


