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     Nieuwsbrief  mei 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen, 
 
Hoop dat u genoten heeft van een fijne meivakantie. 
Het team is klaar voor de komende negen weken. De 
school is geschilderd en ziet er weer fris uit. Het is 
natuurlijk nog niet af. Er komen nog mooie prikborden 
en fotolijsten voor de hal. De komende periode staan er 
weer allerlei activiteiten op het programma waarbij we 
u allen hopen te zien! Wandelvierdaagse Hattem… een 
potje met vet…  
  
Groepsverdeling  
Binnen het team en de MR wordt momenteel 
gesproken over het aantal te formeren groepen en de 
verdeling van de leerlingen over de groepen voor het 
schooljaar 2019-2020. Het uitgangspunt is gemiddeld 26 
leerlingen per groep. Het kan zijn dat er naast 
homogene groepen ook een combinatiegroep 
geformeerd moet worden net als bij de kleuters gedaan 
wordt (groep1/2). 
 
Huisvesting  
In Het Palet zitten momenteel 13 groepen. Hierdoor is 
de personeelskamer bezet en is de toneelzaal ingericht 
tot een lokaal. Voor één schooljaar is dit te doen, echter 
is dit geen structurele oplossing zoals u begrijpt. Denk 
m.n. aan het toiletgebruik (te weinig toiletten), de 
ruimte in de gangen en de werkplekken voor passend 
onderwijs.  
In het kader van de huisvesting is er bij de gemeente 
aangegeven dat we volgend schooljaar meer lokalen 
nodig hebben. De gemeente gaat over de huisvesting 
van de scholen. Zij hebben aangegeven hier zo spoedig 
mogelijk op terug te komen. Zo gauw we iets weten 
zullen we hierover communiceren. De MR is nauw 
betrokken bij dit proces.   
 
Schoolplan 
De ingrediënten voor het schoolplan 2019-2023 zijn 
verzameld. Er is met het team, de ouders en de 
leerlingen gesproken. Het schoolplan geeft de 
onderwijskundige 'grote' lijn aan en in de jaarplannen 
wordt de vertaalslag per schooljaar gemaakt.  
 
 

Vervolg 
Denk bijv. aan het samenwerkend leren, robotica en 
programmeren, zelfstandig werken, omgaan met ICT, 
communicatie (ouder- en kindgesprekken), passend 
onderwijs. Deze plannen worden besproken in de MR.  
 
Personeel  
Zoals u weet zijn de leerkrachten van groep 3A en 3B al 
enige tijd afwezig. Helaas duurt dit voor henzelf langer 
dan gehoopt. Af en toe ziet u hen weer op school om te 
re-integreren. Wij wensen hen veel beterschap!  
 
Hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Conny Wencker  
Directeur openbaar onderwijs Hattem 
 

Eindtoets groepen 8 

Het is u vast niet ontgaan dat deze maand de Eindtoets 
basisonderwijs op het programma stond. Drie dagen 
lang werd er door de kinderen hard gewerkt. Op 
donderdag 18 april werden de laatste onderdelen van 
de Eindtoets afgerond en was het tijd voor wat lekkers! 
Juf Jessica en meester Arno waren zeer te spreken over 
de inzet en motivatie van hun leerlingen. Deze week 
kwam de uitslag binnen en we zijn erg trots op al onze 
leerlingen, jullie hebben het prima gedaan!!  
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Kleuteringang 

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, wordt het de 
laatste tijd drukker bij de kleuteringang. U bent gewend 
dat de kleuterdeur om 8.20 uur geopend wordt en dat 
de leerkrachten in lokalen aanwezig zijn om de kinderen 
te begroeten. Om de binnenkomst van de kleuters en 
hun ouders wat meer te spreiden en zo meer rust in de 
kleuterafdeling te creëren, zal vanaf volgende week tot 
aan het eind van dit schooljaar de kleuteringang vanaf 
8.15 uur geopend zijn. Het kan dan echter wel zijn dat 
de leerkrachten nog bezig zijn met de laatste 
voorbereidingen, vanaf 8.20 zullen zij daadwerkelijk in 
het lokaal aanwezig zijn. 

 
Avondvierdaagse 

Informatie avondvierdaagse ontvang u per mail.  
LET OP: Vrijdag 17 mei, de dag na de avondvierdaagse 
is een gewone schooldag!! 
 

Schoolfotograaf 

Woensdag 5 juni komt de schoolfotograaf. Op die dag 

worden de individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt.  

Vanaf 12.30 uur is het mogelijk om gezinsfoto’s te laten 

maken! Hiervoor moet u zich echter wel inschrijven. Dit 

is mogelijk op de volgende twee momenten:  

 Dinsdag 21 mei van 8.20-8.45 uur 

 Donderdag 23 mei van 8.20-8.45 uur  

De lijsten hiervoor zullen op de tafels liggen in de hal 

van groep 3 en 4.   

 

           
 

Voostellen fysiotherapeut 

Mijn naam is Marlissa Boessenkool en ben werkzaam 
voor MoorKids. Kinderfysiotherapie als 
kinderoefentherapeut. 
Ik ben van mening dat ieder kind zich mag ontwikkelen 
op zijn/haar eigen manier. Sommige kinderen leren heel 
gemakkelijk en een ander kind heeft soms net een extra 
steun nodig om nieuwe of moeilijke dingen 
gemakkelijker aan te leren.  
Wanneer u vragen heeft over het schrijven, de fijne- 
en/of grove motoriek van uw kind kunt u altijd contact 
met mij opnemen! Vanaf half mei zal ik op donderdag 
het werk van Gea Keijzers overnemen op Het Palet. 
Wellicht komen wij elkaar daar tegen! 
 
Groetjes Marlissa Boessenkool 
 

MR   

Beste ouders/verzorgers, 
  
Afgelopen 15 april heeft er een MR overleg 
plaatsgevonden. 
De volgende onderwerpen zijn aanbod gekomen: 

 Huisvesting 

 Formatie 

 Groepsverdeling 

 Vakantierooster 

 Moestuin 

 Schoolgids/kalender 
 

De volgende MR vergadering is op woensdag 12 juni om 
19.00 uur. 
  
Daarnaast is er gesproken over de vacature die zal 
ontstaan het volgende schooljaar. Het 3- jarige termijn 
van Iris Bakker zal met de grote vakantie verlopen. 
Lijkt het u leuk om mee te denken met het beleid in en 
rondom school. 
Schroom dan niet om een mail te sturen naar mr-
palethattem@ooz.nl 
Alleen schriftelijk reageren telt. U kunt reageren tot 27 
mei. 
  
Namens de MR van OBS Het Palet te Hattem 
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OR -> Incasso’s  

HERINNERING:  
In de week van 8 t/m 12 april zijn de automatische 
incasso’s geïncasseerd. Mocht u dit niet middels een 
automatische incasso gedaan hebben, dan heeft u in 
dezelfde week een factuur per mail ontvangen. 
 
Activiteiten:  
Schoolkamp   € 140,= 
Schoolreisje   €   25,= 
Ouderbijdrage   €   20,=  
 
Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar 
orpaletpm@kpnmail.nl.  
 

Verjaardagen   

Deze maand zijn de volgende leerlingen jarig: 
 
1 Vesper    17 Mika  
2 Casper   17  Annelie  
2 Sofieke   18 Hugo  
3 Linne   19  Mylan 
3 Tobias    19  Hyke  
7 Isabel   20  Annabel  
7 Pieter-Bas  20 Tori  
8 Janne   22 Edvin 
8 Vera   22 Yari  
10 Tibbe   25 Sophie R. 
12 Sophie S.  26 Julia  
14 Lucas    27 Lieve 
16 Finn   31 Finn  
16 Florine 
    
     Nog of alvast van harte gefeliciteerd!!! 
 

     

Nieuwe leerlingen 

We heten in het bijzonder de nieuwe leerlingen van 

onze school hartelijk welkom: Julius, Olivier, Valentijn, 

Anastasia en Mats. We hopen dat jullie een fijne tijd op 

school mogen hebben en dat je je snel thuis zult voelen.       

Vakanties en vrije dagen  

Hemelvaart do 30 mei 2019 

Leerlingen vrij vrij 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. 

Meivakantie: Dit jaar hebben wij twee weken 

meivakantie gehad, dat brengt met zich mee dat de 

studiedag van vrijdag 17 mei vervalt.  

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   

13 t/m 16 mei  Avondvierdaagse  

17 mei   SCHOOLDAG!!  

5 juni    Schoolfotograaf 

6 juni   Schoolreis groep 3&4  

12 juni   MR vergadering 
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