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     Nieuwsbrief maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen, 

We hopen dat ook u terug kunt kijken op een fijne 
voorjaarsvakantie. Aan het zonnetje heeft het in ieder 
geval niet gelegen, deze scheen volop!  
 

Ontwikkeling team 
In de school schijnt de zon gelukkig ook! We hebben 
met het team een goede bijeenkomst gehad op 
woensdag 13 februari met als thema de 
Groepsbespreking. Onder leiding van Imre en Alice, 
onze intern begeleiders, heeft elke leerkracht kort 
verteld hoe het in zijn of haar groep loopt. Waar ben je 
trots op? Waar wil je je de komende periode op 
richten? Zijn er bijzondere dingen die we moeten 
weten?  

Prachtig om te zien dat iedereen begint met dat waar 
hij/zij trots op is en prachtig om te horen dat dit dan de 
ontwikkeling van de groep betreft.  ‘Ze kunnen nu zo 
goed stilzitten en luisteren. Ze helpen elkaar zo goed. Ze 
zijn allemaal voortuit gegaan op de toetsen.’ en zo kan 
ik nog wel even doorgaan. En dáár ben ik als directeur 
dan weer heel erg trots op en wil dat dan ook graag nog 
een keer zeggen. We hebben een mooi gemêleerd team 
met veel kennis en kunde. Een team waar je je talenten 
kunt inzetten, maar waar je je ook kwetsbaar mag 
opstellen en om hulp kunt vragen. Een positieve vibe 
waar we allemaal wel bij varen!  

Schoolplan 2019-2022 
Op vrijdag 15 februari hebben we met het team de 
eerste contouren voor het schoolplan 2019-2022 
neergezet. We hebben in groepjes gepraat over de drie 
pijlers, Relatie, Eigenaarschap en Maatwerk, vanuit het 
Strategisch Beleidsplan Openbaar Onderwijs. Zoals u 
weet staat deze bijeenkomst ook voor u als 
ouders/verzorgers gepland op 5 maart. Meld u aan via 
c.wencker@ooz.nl. We ontmoeten u graag en horen 
graag welke wensen en idealen u voor de toekomst ziet 
voor onze school Het Palet.  

 

 

Huisvesting  
Zoals u weet ben ik vanaf januari bezig met de formatie 
voor het schooljaar 2019-2020. Zoals het er nu naar 
uitziet zullen we gaan starten met 12 groepen (het 
aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2019 
gedeeld door de klassendeler 26). Wat dit vraagt van de 
huisvesting gaan we de komende periode verkennen. In 
de MR-vergadering van afgelopen maandag hebben we 
hierover met elkaar gesproken. U begrijpt dat er 
meerdere ideeën en wensen zijn. U mag van ons, MR en 
directie verwachten dat we de verschillende belangen 
kind-, ouder- en het teambelang goed afwegen alvorens 
we met een plan zullen komen dat in schoolbelang het 
meest wenselijk en haalbaar is. We zullen u tijdig 
meenemen in de concrete plannen.  
  
 Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
Met vriendelijke groet,  
namens Evelyn Bredewoud,  
Conny Wencker  
 

Leerlingenraad  

Met de leerlingenraad zijn we de laatste keer druk bezig 

geweest met de opbrengst van Jantje Beton. Van dit 

geld kunnen er materialen/spullen/speeltoestellen 

gekocht worden voor o.a. het schoolplein. Vanuit alle 

klassen zijn er verschillende ideeën gekomen, zoals een 

grote trampoline, een rioolbuis, survivalbaan, ballen, 

klein voetbalveldje enz. In de leerlingenraad hebben we 

een keuze gemaakt (ook in overleg met de directie) en 

zijn we bezig met het ontwerpen. Wat het wordt, 

houden we nog geheim!  
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Groep 1 naar de Dijkpoort 

Woensdag 13 februari zijn de beide groepen 1 naar de 
Dijkpoort gelopen. Daar aangekomen hebben de 
kinderen eerst de buitenkant goed bekeken en gezien 
hoeveel torens erop zitten en hoe klein de ramen 
eigenlijk zijn. En natuurlijk met de hele groep onder de 
poort gestaan. Edith Koridon deed het raam open en 
nodigde ons uit om naar binnen te komen. Met een 
lange steile trap kwamen we boven en daar vertelde 
Edith hoe ze vroeger leefde in de Dijkpoort. De kinderen 
hebben een tekening gemaakt van de Dijkpoort die ze 
pas terugkrijgen als ze in groep 8 zitten. Daarna zijn ze 
nog 2 trappen naar boven gelopen om vanuit de ramen 
te kijken naar de winkels, de haven en in de verte zagen 
ze ook de school. 
Ouders die mee geweest zijn nogmaals bedankt.

 
 

Hondje in de klas 

De laatste lesvrijdag voor de voorjaarsvakantie was het 
eindelijk zover. 
Ik had de kinderen beloofd onze pup een keer mee naar 
school te nemen. 
Dit was iets waar de kinderen van groep 3a al een hele 
tijd naar hadden uitgekeken. 
Het was een leerzaam moment voor de kinderen, de 
pup, maar ook voor mij. 
De kinderen leerden over hoe je met een pup kunt 
kennismaken en hoe je kunt zien of het hondje blij is of 
wat angstig.  
 
 
 

Vervolg hondje in de klas  
Na de kennismaking liet Mayla zien welke kunstjes ze al 
had geleerd. Daarna konden de kinderen niet wachten 
om haar zelf ook een kunstje te laten doen.  
Alle kinderen hadden een klein hondenbrokje en het 
lukte iedereen om Mayla een kunstje te laten doen. 

Voor mij was het prachtig om de interactie tussen het 
hondje en de kinderen te zien. Hoe een wat drukker 
kind toch een rustige houding aanneemt of hoe een wat 
meer onzeker kind krachtig leert te staan om het 
hondje te laten luisteren. 
Aan het eind was er voor de kinderen ook nog een 
kleine traktatie. 
Kortom het was een geslaagd moment en wie weet...... 
komt Mayla nog wel een keer in de klas kijken! 
 
Juf Monique 
 
 

Sociaal emotionele ontwikkeling  

In het kader van de leefstijlessen ronden wij onlangs het 

thema ‘’Ken je dat gevoel” af. Het volgende thema zal 

gaan over, ‘’ Ik vertrouw op mij. ” Dit thema gaat over 

zelfvertrouwen in verschillende facetten. Werken aan 

een positief zelfbeeld en het realistisch inschatten van 

de eigen mogelijkheden is hierbij van belang.  Weten 

waarom je iemand bewondert, hoe bereik je iets en wat 

moet ik daarvoor doen of laten? Deze onderwerpen 

komen o.a. in de lessen aan de orde. Het helpt de 

kinderen met het vormen van een eigen identiteit. 
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Geryt- project  

De beide groepen 6 hebben meegedaan aan het Geryt-

project. Dit begon met een spannend verhaal in de klas. 

Hierin ging Geryt, die in de middeleeuwen in Hattem 

woonde, een vis stelen buiten de stadsmuur. Dit bleek 

echter niet zo makkelijk te zijn! Hij moest vluchten, 

rennen, schuilen achter de molen.. Hoe zou dit aflopen? 

In het Voerman museum hebben de kinderen geleerd 

hoe de stad Hattem is opgebouwd. Dit begon met een 

kerk, plein, huisjes.. en natuurlijk de stadsmuur.  

Ook hebben we de route, die Geryt nam, gelopen. Het 

verhaal eindigde weer in de klas, waarin uiteindelijk 

alles goed kwam. Het was een erg leuk en leerzaam 

project! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote Peuterdag  

Ons bestuur OOZ organiseert elk jaar een speciale 
ochtend voor 
peuters en hun 
ouders/verzorgers 
op vrijdag 5 april 
van 9.00 tot 11.30 
uur. 
  
Alle openbare 
basisscholen in 
Zwolle en in Hattem 
zetten dan hun 
deuren open.  
 

Vervolg Grote Peuterdag  
Wij laten zien hoe wij spelen en werken op het Palet. 
Peuters en hun ouders/verzorgers kunnen de school 
bekijken. Verder zijn peuters welkom in de klassen en 
misschien willen ze wel even meedoen.  
Ouders/verzorgers kunnen die dag informatie krijgen 
van andere ouders, directie of leerkrachten. Het is 
natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak te maken 
voor een persoonlijk informerend gesprek met de 
directeur.  
 

MR 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Wij hebben als MR op 25 februari gesproken met dhr. 

de Wit (college van bestuur OOZ) over de invulling die 

Conny en Evelyn geven aan de directietaken. Aangezien 

Mirjan Vukkink op een andere locatie directeur zal 

worden en niet zal terugkeren naar Het Palet, heeft de 

MR positief geadviseerd ten aanzien van de 

continuering van de uitvoering van de directietaken 

door Evelyn en Conny. Ook Conny Wencker en Evelyn 

Bredewoud waren hierbij aanwezig. 

Tevens hebben wij ook gesproken over de actuele 

ontwikkelingen wat betreft het 1e IKC-cluster, tussen de 

Van Heemstraschool en de Zaaijer. 

Andere onderwerpen die besproken zijn, zijn het 

formatieplan voor het komende schooljaar, de 

huisvesting binnen Het Palet, het functioneren van  

de huidige MR en een informatief gesprek met de 

directie over het passend onderwijs binnen Het Palet. 

De notulen van onze MR- vergaderingen, worden ook 

op onze website geplaatst. De volgende vergadering 

staat gepland voor 15 april en zal een uur eerder, dus 

19.00 uur beginnen. 

 
Vriendelijke groet, 
 
Namens de MR Het Palet te Hattem 
Iris Bakker, voorzitter MR 
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Eindtoets groep 8  

Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april wordt 
in heel Nederland de Centrale Eindtoets van Cito 
afgenomen. Ook de groepen 8 van onze school doen 
hier, net als elk jaar, aan mee. Tijdens deze dagen zullen 
de onderdelen taal en rekenen aan bod komen. Het 
onderdeel wereldoriëntatie zal op donderdag worden 
afgenomen.  
 

Buurtsportcoach 

Naschools sportaanbod 
Zit jij in groep 3 t/m 8 en wil jij kennis maken met sport- 
en beweegactiviteiten? Dan is het naschools 
sportaanbod echt iets voor jou! Deelname aan deze 
activiteit is gratis.  
 
Wanneer en waar?  

 Op dinsdagmiddag (met uitzondering van de 
schoolvakanties) van 14.30 – 15.45 uur in de 
gymzaal aan de Spoorstraat.  

 Op donderdagmiddag (met uitzondering van de 
schoolvakanties) van 14.30 – 16.00 uur in 
gymzaal de Hunze.  

 

We zien jullie graag in de gymzaal! 
 
Met sportieve groet,  
Meester Jesse & Juf Marijke 
 
------------------------------------------------------------------------- 
Week voor de gezonde jeugd 
De week van 11 – 15 maart staat in het teken van de 
Week van de gezonde jeugd. 

Vervolg buurtsportcoach  
Ook wij als JOGG-Hattem doen mee aan deze landelijke 
campagne. 
In de bijlage vindt u meer informatie daarover.  
 

 
 

 
Kledingactie 

Op donderdag 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 

donderdag 14 maart. 

Mocht het u heel erg 

in de weg staan thuis, 

dan kan het ook eerder 

gebracht worden.       

 

Timmerhout voor de kleutergroepen  

Komende weken gaan wij weer gebruik maken van de 

timmertafel.  

Er is nog een kleine 

voorraad maar niet 

genoeg voor alle 

kinderen. 

Heeft u nog stukjes 

zacht hout en 

spijkers liggen die 

bij u thuis niet 

gebruikt worden; 

u doet de kinderen 

er een groot plezier 

mee! 
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Staking 

In de vorige nieuwsbrief is er aangegeven dat er door 
de vakbonden op vrijdag 15 maart een 
stakingsdag georganiseerd wordt. De teamleden van 
OBS Het Palet geven gehoor 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.  
   

Verjaardagen  

Deze maand zijn de volgende leerlingen jarig: 
 
2 Lex   13  Dayna   
3 Jacey    16  Tim  
3 Hend    19  Chloë 
3 Arne    20  Anouk 
3 Annemarijn   23  Fiene  
4 Evi     23  Jesper  
6 Zoë   24 Julie 
8 Elske   25 Max 
9 Annelot  26 Stella 
9 Leonore   26 Mason 
11 Marijn    27 Morris 
12 Arne      31 Pam  
13 Gijs        
     
Nog of alvast van harte gefeliciteerd!!! 
 

 
 

Nieuwe leerlingen 

We heten in het bijzonder de nieuwe leerlingen van 

onze school hartelijk welkom: Esmee, Thom, Feline en 

Ayden. We hopen dat jullie een fijne tijd op school 

mogen hebben en dat je je snel thuis zult voelen.   

 

Vakanties en vrije dagen  

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 

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   

5 mrt Ouderbijeenkomst Strategisch 

Beleidsplan  

7 mrt OR- vergadering  

14 mrt Kledingactie 

14 en 18 mrt  Spreekavond 

15 mrt    Staking  

22 mrt   Crea middag 

25 mrt    Leerlingenraad 

29 mrt    Crea middag  

2 april   Schoolreis kleutergroepen  

5 april    Crea tentoonstelling 

5 april    De Grote Peuterdag 

12 april   Koningsspelen  
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Creamiddag    

Wat een prachtige werkjes hebben de leerlingen weer gemaakt. Ouders bedankt voor jullie hulp, de 

volgende crearonde gaat 22 maart van start en zal drie weken duren. 


