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

Nog even en dan is het vakantie. We zijn er aan toe 
merk ik!  

De laatste weken hebben in het teken gestaan van de 
groepsverdeling, de huisvesting en het voeren van 
diverse sollicitatie gesprekken. 

We weten inmiddels dat meester Ivan een baan heeft 
aangenomen op een openbare school in Ommen. Voor 
hem een stukje dichterbij. Hij blijft gelukkig op de 
vrijdag bij ons nog werken in groep 5.  

Juf Diana heeft vorige week aangeven een andere baan 
te hebben. De sollicitatieprocedure voor een 
administratieve kracht voor de beide scholen loopt 
momenteel.  

Voor de vervanging in groep 5B is meester Peter Lamers 
beschikbaar. U zult Peter in het nieuwe schooljaar 
ontmoeten.  

Gelukkig stonden er voor de kinderen de afgelopen 
weken veel leuke activiteiten op het programma. O.a. 
de schoolreis en het schoolkamp, de juffen- en 
meestersdag, een bezoek aan het Rijksmuseum en de 
musical.  

Voor nu wens ik u allen een goede laatste week en 
daarna een welverdiende vakantie. We zullen met 
elkaar de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 
treffen zodat we u en uw kind(eren) op maandag 26 
augustus weer kunnen ontvangen. 

Graag tot ziens,  

Evelyn Bredewoud en Conny Wencker  

 

Huisvesting 
Zoals aangegeven in de brief van 22 juni is er n.a.v. de 
bijeenkomst op 20 juni op verzoek van een aantal 
ouders nogmaals gekeken naar de mogelijkheden m.b.t. 
het huisvestingsprobleem van Het Palet.  

 

Naar aanleiding van ons overleg hierover zijn opnieuw 
de drie scenario’s verkend en uitgebreid in kaart 
gebracht namelijk: 

o Een noodgebouw plaatsen naast Het Palet  
o Inwoning bij een ander schoolbestuur  
o Inwoning bij een school binnen de stichting 

OOZ.  
De directeur heeft na dit overleg deze drie opties 
nogmaals voorgelegd aan de MR en gevraagd om 
advies. De MR heeft de voor- en nadelen opnieuw 
zorgvuldig afgewogen en zich positief uitgesproken over 
scenario 3; inwoning bij een school binnen de stichting 
OOZ, namelijk De Vlonder.  

Scenario 3 heeft ook de voorkeur van de leerkrachten 
en directie.  
 
De leerlingen zullen woensdag 10 juli tijdens het 
wisselmoment van 10.30 uur tot 12.15 uur in het 
nieuwe lokaal kijken en de school verkennen.  
 
We hopen dat u  vertrouwen heeft in de leerkrachten, 
de MR, en de directie en dat u het schooljaar positief 
tegemoet treedt.  

In de komende periode pakken we de voorbereiding 
voor de inwoning zo goed mogelijk samen op zodat we 
op 26 augustus, de eerste schooldag, goed aan de slag 
kunnen. 

Afscheid juf Jolanda 
Blij verrast werd ik gisteren. Wat een mooi en fijn 

afscheid van de kinderen, iedere klas op zijn eigen 

wijze. Met een liedje, kunstwerken, versierde 

bloempotten, tekeningen, adviezen en wensen voor 

mijn pensioen. Dank hiervoor. 

Maandag 8 juli zal mijn laatste werkdag zijn op het 

Palet. Na vele jaren met veel plezier en voldoening op 

deze school te hebben gewerkt is voor mij nu de tijd 

gekomen om het ‘rustiger’ aan te gaan doen.  
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Vervolg afscheid juf Jolanda 

In 1974 ben ik gestart als (toen nog) kleuterleidster op 

kleuterschool ’t Hummelhonk. De laatste jaren was ik 

leerkracht in de groepen 3 en 4.  Veel kinderen heb ik 

zien groeien en zich zien ontwikkelen. Ieder kind op zijn 

eigen manier, op school en in de klas, die  een veilige 

plek (voor hen) moet zijn. Een plek waar de sfeer goed 

is en waar de kinderen zich kunnen uiten om zo 

optimaal tot leren te komen. Na jaren kreeg ik weer de 

kinderen van oud-leerlingen van vroeger in de 

klas/groep. Dan denk je wel eens: wat gaat het toch 

snel. ik kijk met een goed gevoel terug op al die jaren, 

want ”leerkracht zijn” is een prachtig beroep.  

Veel dank voor alle mooie woorden, gedichten, 

schilderijtjes, leuke attenties, lekkernijen en prachtige 

tekeningen die ik de afgelopen jaren heb mogen 

ontvangen. Alle kinderen, ouders en iedereen die 

werkzaam is op het Palet wens ik het allerbeste toe.  

Hartelijke groet, juf Jolanda Borst-Bouwmeester 

    

Afscheidsreceptie juf Jolanda 
Zoals u weet gaat juf Jolanda aan het eind van dit 
schooljaar met pensioen. Op maandag 8 juli om 14.30 
uur is er op school een afscheidsreceptie voor ouders. U 
bent daarvoor van harte uitgenodigd. 
Graag tot dan! 

MR  
Hallo ouders! 
 
Graag stel ik mij beschikbaar voor de 
Medezeggenschapsraad (MR) voor de school van onze 
kinderen, ’t Palet.  

Vervolg MR 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ik de dan 
vrijgekomen plaats innemen van Iris Bakker. 
 

Mijn naam is 
Rosmarijn 
Boender. Ik ben 
getrouwd met 
David en samen 
hebben wij twee 
lieve kinderen, 
Eveline (11) en 
Rogier (9). Als 
architect en 
projectmanager 
werk ik op dit 
moment aan het 

leukste project dat je je als architect maar kan wensen, 
de renovatie van ons eigen 70’er jaren huis. Daarnaast 
ben ik maatschappelijk actief als gekozen Statenlid voor 
de Provincie Gelderland, supermooi (en leuk) om dat te 
mogen doen voor de inwoners van onze prachtige 
provincie. Daarvoor hielp ik als commissielid mee aan 
de voorbereiding voor de maandelijkse Gemeenteraad 
van Hattem, dat stopt deze maand. Tussen het lezen 
van alle vergaderstukken door probeer ik nog zoveel 
mogelijk te bewegen, liefst buiten, met fietsen en in de 
tuin werken.  
 
Onze kinderen zitten op dit moment met veel plezier in 
groep 8 en 5 van ’t Palet. 
Voor onze school wil ik dan ook graag samen met de 
andere MR-leden mijn ervaring delen met onder andere 
huisvestingsplannen, veiligheid (risico’s) en financiën in 
organisaties. Dit wordt op deze manier nuttig gebruikt 
om onze directie van ’t Palet goed onderbouwd advies 
te geven en met de MR ook een klankbord te kunnen 
zijn voor onze directie. Mijn ervaring met het lokale 
gemeentebestuur kan daarbij nuttig zijn. 
 
Tenslotte: de MR is er ook voor jullie als ouders: graag 
wil ik jullie vragen, tips en eventuele opmerkingen 
meenemen naar de MR! 
 
Hartelijke groet, 

Rosmarijn 
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Oudergesprekken 
Afgelopen week zijn er oudergesprekken geweest, deze 
gesprekken worden door de leerkracht in ParnasSys 
verwerkt. Vanaf donderdag 11 juli staat ParnasSys weer 
open voor ouders. 

                

Nieuws vanuit Stichting Welzijn Hattem 

Aandacht voor jonge mantelzorgers! 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen die niet zorgeloos 

kunnen opgroeien omdat er bij hen thuis iemand ziek is 

of een beperking heeft. 25% van alle jongeren in 

Nederland groeit op in zo’n situatie. 

 

Het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Hattem 

wil graag de aandacht voor deze groep vergroten. Soms 

kunnen deze kinderen wel wat hulp gebruiken. Tips 

voor deze kinderen zijn bijvoorbeeld: 

 Deel je zorg; 

 Bespreek het op school; 

 Geef aan wanneer het teveel is; 

 Blijf leuke dingen doen; 

 Zoek informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg nieuws vanuit Stichting Welzijn Hattem 

Wil je eens met iemand praten of ken je een kind of 

jongere die je zou willen ondersteunen? Neem dan 

contact op met Monique Scholten van Steunpunt 

Mantelzorg van Stichting Welzijn Hattem via 

moniquescholten@swhattem.nl of bel naar  

038-4432881.  

 

Steunouderproject van start in Hattem 

Voor het nieuwe project “Steunouder” zijn wij in 

Hattem op zoek naar Steunouders! 

Wat houdt dit precies in?  

 

Een steunouder geeft steun aan de ouder en plezier aan 

het kind! 

Een steunouder is een vrijwilliger die er is voor ouders 

die het even moeilijk hebben en niet altijd op hun eigen 

netwerk terug kunnen vallen. De steunouder vangt het 

kind van die ouders één of twee dagdelen per week op. 

De ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf. 

 

Wanneer kunt u gebruik maken van een steunouder? 

U wilt voor uw kind zorgen maar soms is dat lastig. U 

hebt even tijd en rust nodig. En soms kunt u niet altijd 

in uw eigen netwerk terecht. Dat kan een nadelige 

invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. 

Steunouder wil dit voorkomen, door steunouders aan 

deze gezinnen te koppelen. 

Een steunouder kan uw kind één of twee dagdelen in de 

week opvangen. Uw kind krijgt bij de steunouder 

aandacht. Dat kan bij een gezin zijn, een echtpaar of 

alleenstaande, met ruimte in huis, leven en hart. 

 

Bent u geïnteresseerd, lijkt het u leuk om steunouder te 

worden? Dan kom ik graag met u in contact! 

Meer informatie over steunouder kunt u vinden op: 

https://steunouder.nl/Hattem. U kunt contact 

opnemen met: Ellen Snijder van Stichting Welzijn 

Hattem, coördinator Steunouder Hattem, 038 

4432881/06 12530048 of mailen naar: 

ellensnijder@swhattem.nl 

 

mailto:moniquescholten@swhattem.nl
https://steunouder.nl/Hattem
mailto:ellensnijder@swhattem.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.coaching-spring.nl/wp-content/uploads/2015/08/Oudergesprek.png&imgrefurl=https://www.coaching-spring.nl/workshoptrainingen/gesprekken-met-ouders/&docid=Npq_IDzIqo8e_M&tbnid=H3I0si2fp3SgKM:&vet=10ahUKEwjmrbmnop3jAhUO4aQKHYHWA5QQMwhOKAAwAA..i&w=468&h=351&safe=strict&bih=655&biw=1024&q=oudergesprek&ved=0ahUKEwjmrbmnop3jAhUO4aQKHYHWA5QQMwhOKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Schoolvakanties 2019-2020 
Hattem valt als enige Gelderse stad onder de Regio 
Noord 

 
 

Nieuwe leerlingen 

We heten in het bijzonder de nieuwe leerlingen van 

onze school hartelijk welkom: Davy, Timur, Sven, Friso, 

Ahlam, Charlotte, Lize en Niki. We hopen dat jullie een 

fijne tijd op school mogen hebben en dat je je snel thuis 

zult voelen.    

           

Vakanties en vrije dagen  

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. 

 

 

Verjaardagen   

In de maand juli zijn de volgende leerlingen jarig: 

1 Sanne L. 11 Nora 

2 Sanne T. 14 Dex 

3 Noor 15 Vera 

4 Klaas 15 Djesmée 

5 Niene 17 Kylan 

5 Isabelle 18 Lorik 

6 Sophie 18 Roos 

6 Femke 20 Mikayla 

7 Emily 21 Ties 

8 Eshan 23 Jari 

10 Bengt 24 Vera 

10 Bradley 27 Lilian 

10 Aarusha 31 Stije 

 
In de maand augustus zijn de volgende leerlingen jarig:   

2 Kylian  19 Britt  

2 Wesley  20 Thijs 

3 Lieke 21 Loek 

3 Kayden  20  Thijs 

3 Lotte 21 Loek 

4 Brahim  21 Thobias 

7 Mike 21 Freek 

8 Keano 21 Maartje 

11 Emma 22 Niels 

11 Thijs 22 Lorenzo 

15 Bengt 22 Floortje 

15 Katarina 25 Lenn 

15 Nout  25 Pieter 

15 Tom  25 Manou 

15 Maarten  27 Yfke 

16 Tim  29 Jesper 

      
     Nog of alvast van harte gefeliciteerd!!! 
 

   
 
 
  

Herfstvakantie  21 t/m 25 oktober 2019 

 Kerstvakantie 
 23 december 2019 t/m 3   
 januari 2020 

 Voorjaarsvakantie  17 t/m 21 februari 2020 

 Goede vrijdag   10 april 2020 

 Tweede Paasdag   13 april 2020 

 Meivakantie  27 april t/m 8 mei 2020 

 Hemelvaart en vrijdag na 
 Hemelvaart 

 21 en 22 mei 2020 

 Tweede Pinksterdag  1 juni 2020 

 Zomervakantie  6 juli t/m 14 augustus 2020 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.pro-emmen.nl/wp-content/uploads/2016/05/welkom-1.jpg&imgrefurl=https://www.pro-emmen.nl/5286-2/&docid=VHEaS1MS0UTNbM&tbnid=gqARjKNqQiBzZM:&vet=10ahUKEwiFgLKihNfiAhUQ_qQKHTtVDuwQMwhbKBMwEw..i&w=300&h=299&safe=strict&bih=655&biw=1024&q=nieuwe leerlingen&ved=0ahUKEwiFgLKihNfiAhUQ_qQKHTtVDuwQMwhbKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiB-tS4o53jAhUJYVAKHYHqBFAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DykHAwUhjjGE&psig=AOvVaw0jdRTKYztLQMv1N0bXnPHB&ust=1562398856457751
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Agenda   

Juli 2019 

8 juli   Musical en afscheid  groep 8b  

9 juli    Musical en afscheid groep 8a  

10 juli    Wisselochtend 

12 juli   Laatste schooldag, 12:15 vrij! 

 

Augustus 2019 

26 aug    Eerste schooldag 
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