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

En dan is het alweer december! Het had wat ‘voeten in de 

aarde’ maar uiteindelijk konden we toch met alle 

‘Paletters’ en het muziekkorps Sint verwelkomen en 

hebben we kunnen genieten van het inhalen van 

Sinterklaas bij het stadhuis. 

Voor de kerstmusical wordt alweer druk geoefend. Het 

koor zingt luid onder leiding van de mannen Mark en 

Arno, naast ICT kunnen ze ook dit goed, iets om trots op 

te zijn!  
 

 

Evaluatie groepen 7 en groep 3/4  

Voor de herfstvakantie hebben we de uitwoning van 

beide groepen 7 op locatie De Vlonder geëvalueerd. Zoals 

het nu lijkt is er geen behoefte aan een nieuw 

evaluatiemoment voor de kerstvakantie. Later in het jaar 

polsen we u hier nogmaals over. Wat leuk is om hier te 

kunnen melden, is dat ik ook van de ouders van De 

Vlonder positieve feedback krijg over de inwoning en ze 

het als een meerwaarde ervaren. We merken dat wij zelf, 

maar ook onze omgeving, steeds meer gericht zijn op de 

verbinding. Samen optrekken daar waar het kan en het 

zinvol is. 
 

Uit individuele gesprekken met ouders van de leerlingen 

uit groep 3/4 is gebleken dat de leerlingen het naar hun 

zin hebben. Het onderwijs kan, met de extra 

ondersteuning, goed geboden worden. 

Ook hier blijkt uit de reacties, dat er op dit moment geen 

behoefte is aan een evaluatiemoment. Later in het jaar, 

als er meer duidelijk is over het vervolg, zou dit wel prettig 

zijn. Zoals destijds aangegeven, heeft het onze voorkeur 

om de groep als combinatieklas bij elkaar te houden. 

Mocht echter blijken dat individuele leerlingen niet goed 

op hun plek zitten, dan zullen we daar kritisch naar kijken 

bij de leerlingverdeling van volgend schooljaar.  
 

 

 

 

Door instroom en/of doorstroom zou de indeling ook 

herzien kunnen worden. In de maand januari gaan we 

binnen ons bestuur met de formatie aan de gang. Dan 

maakt iedere directeur in overleg met het team en de MR 

het concept schoolinzetplan.  
 

Ik wens u allen een goede decembermaand. Een fijne 

vakantie, goede kerstdagen en een goed begin van 2020!  

  
Hartelijke groet,  

Conny Wencker  
  

Staking in het onderwijs 
Mogelijk heeft u het uit de media vernomen: Op 

donderdag 30 en vrijdag 31 januari zal er twee dagen 

gestaakt gaan worden in het onderwijs. Ik verwacht dat 

ook de collega’s van het Palet gehoor gaan geven aan 

deze oproep. U wordt z.s.m. nader geïnformeerd.  

 

Huisvesting en Communicatie 

Zoals eerder in de nieuwsbrief vermeld, starten we in het 

nieuwe jaar met twee klankbordgroepen. De thema’s zijn 

Huisvesting en Communicatie. Er hebben zich meerdere 

mensen aangemeld en de eerste bijeenkomsten staan 

gepland in januari en februari. In de klankbordgroep 

Huisvesting hebben veel ouders vanuit de huidige groep 

7 zitting genomen. Graag zouden we ook ouders vanuit 

de onder- en middenbouw in deze klankbordgroep willen,  

aangezien we gaan brainstormen over de lange termijn.  

Voor volgend schooljaar zullen we, zoals aangegeven, de 

uitwoning van groep 7 voortzetten.  

 

Voor de lange termijn, tot de nieuwbouw, zijn er mogelijk 

andere scenario’s denkbaar en haalbaar. Hierover gaan 

we graag met elkaar in gesprek onder leiding van 

Rosmarijn Boender (MR lid). Mocht u zich alsnog willen 

opgeven, dan kunt u dit doorgeven aan Rosalie. Zij zal u 

dan meenemen in de planning.  
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Contactpersonen op Het Palet 

Elke school heeft tenminste één contactpersoon die 

toegankelijk is voor iedereen in de school. Bij de 

contactpersoon kan een ouder/verzorger advies vragen 

hoe om te gaan met een eventuele klacht, denk aan 

veiligheid, agressie, seksuele intimidatie etc.   
  

Ook kinderen kunnen een ‘klacht’, opmerking, wens of 

probleem voorleggen aan de contactpersoon. Hiervoor 

kunnen ze een briefje in de rode brievenbus bij de ingang 

aan de voor- en achterkant van de school doen. De 

brievenbus wordt wekelijks geleegd.  
  

De contactpersonen van onze school, juf Anita Gerardu 

en juf Wilma Peijster bezoeken jaarlijks alle groepen om 

zich bekend te maken en iets te vertellen over hun functie 

als contactpersoon. 
 

Elk jaar behandelen zij een thema in de klas. Dit jaar 

hebben zij op dinsdag 12 en 19 november alle klassen 

bezocht. Naar aanleiding van een verhaal of een stukje 

film hebben zij dit jaar aandacht besteed aan het thema 

‘ongewenste intimiteiten’.  

In groep 7 en 8 is dit onderwerp behandeld in samenhang 

met sociale media (‘grooming’, dit is online verleiden). 

De leerlingen worden op verschillende manieren actief 

betrokken om over het onderwerp mee te denken. Zo 

werd er in groep 6 met stellingen gewerkt. Eens/ oneens 

of beiden. Het antwoord is nooit fout, het gaat erom wat 

voor jou goed voelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas op Het Palet 

Donderdag 5 december was het weer tijd voor 

Sinterklaasfeest in alle groepen op school. Het leek er 

even op dat we dit jaar Sinterklaas niet zelf konden gaan 

ophalen, maar gelukkig konden we toch via de 

Achterstraat achter de muziek aan naar het 

gemeentehuis. 
 

Op de terugweg liepen de kleuters, onder begeleiding van 

de muziekvereniging “Ontwaakt” achter de koets van 

Sinterklaas aan. 
 

 

 
 

De Sint is op school in alle onderbouwgroepen op bezoek 

geweest. Er werd gezongen, gedanst, blokfluit gespeeld, 

kunstjes gedaan en gedichtjes voorgedragen. Voor elk 

kind had Sint een cadeautje. In de bovenbouw waren 

prachtige surprises gemaakt. Veel ouders kwamen deze 

bewonderen. Om 12 uur kwam er een eind aan deze 

gezellige ochtend. Voor alle hulp die deze ochtend 

geboden is: HEEL HARTELIJK DANK!  
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Groep 1/2B bakt zelf pepernoten! 

 

Feestavond groep 1/2B 

Woensdag 27 november, hebben de kinderen van groep 

1/2B opgetreden. Wat een gezelligheid!  

Daar stonden de kinderen. De meesten voor het eerst op 

het toneel. Het thema: Opstaan, school, naar huis en naar 

bed. Het was een spetterend optreden. 

Een en al vrolijkheid. De groep kreeg een daverend 

applaus! Kinderen en juffen stonden te glimmen. Ook de 

luisterpiet was geweest. Hij had voor iedereen een zakje 

snoepgoed achter gelaten.  

Hij zou de Sint vertellen hoe leuk het was! 

 

 
 

 

Oproep van de OR 

De Ouderraad (OR) van Het palet heeft dringend nieuwe 

leden nodig. Zonder OR kunnen er geen leuke 

activiteiten meer ondernomen worden. Dus meld u aan 

bij Suzanne Brunekreef of via de schoolmail. 

 
Feestavond groep 5A 
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Een droom van een kerstboom… 

De goed heiligman is nog aan het nagenieten van zijn 

verjaardag, maar toch willen wij u graag alvast informeren 

over het traditionele Kerstfeest van Het Palet. 
 

Jaarlijks spelen de leerkrachten voor de kinderen een 

Kerstmusical in “de Marke”. Deze musical wordt twee 

keer opgevoerd, één keer voor de groepen 1 t/m 3 en één 

keer voor de andere groepen. Dit jaar zal de musical “Een 

droom van een kerstboom” opgevoerd worden op 

woensdag 18 december in “de Marke”. 

 

Er is plek voor maximaal 200 personen in de zaal. 
 

De groepen 1 t/m 3 komen naar de voorstelling van 14.00 

uur kijken, die duurt tot ongeveer 15.00 uur.  

Van ieder gezin van leerlingen uit de groepen 1 en 2 mag 

er één ouder/verzorger mee naar de voorstelling (geen 

kleinere broertjes of zusjes). 
 

We vragen bij de voorstelling aan de ouders een vrijwillige 

bijdrage om de kosten te dekken (richtbedrag €2,50). Na 

de voorstelling kunnen de kinderen nog even naar huis. 

 

Om 17.30 uur kunnen ze weer naar school gebracht 

worden voor het Kerstbuffet (Informatie hierover 

ontvangt u maandag 9 december). 
 

De groepen 4 t/m 8 kunnen vanaf 15.45 uur naar de zaal 

komen. De voorstelling start om 16.00. 

We lopen na de voorstelling gezamenlijk terug naar 

school. De kinderen mogen niet op de fiets naar de 

voorstelling komen! Wel mogen zij een zaklampje 

meenemen om onderweg goed zichtbaar te zijn. 

We eten op school van 17.30 tot 18.30 uur. 
 

Tijdens de Kerstmaaltijd van de kinderen, kunt u 

genieten van een hapje en een drankje op ons sfeervolle 

plein. De ouderraad heeft speciaal hiervoor een tent 

opgezet op het plein achter het speellokaal. Namens de 

ouderraad, bent u van harte uitgenodigd!  
 

Om 18.30 uur moeten de kinderen van de groepen 1 t/m 

4 uit de klas worden opgehaald. De oudere kinderen 

komen zelf naar buiten. 

 

Foute kersttruien dag 

Het jaar 2019 loopt ten einde en dat betekent kerstfeest 

op het Palet! Zoals u net heeft gelezen vindt het 

kerstfeest dit jaar op woensdag 18 december plaats. De 

donderdag daarna is het voor iedereen die het leuk vindt 

“Foute kersttruien dag” op het Palet! Ook de leerkrachten 

zullen hun meest foute kersttrui showen! Geen foute 

trui? Dan kan een ander fout kerst-tenue natuurlijk ook!!  

We gaan er een gezellige december maand van maken! 
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Medezeggenschapsraad 

Over een week hebben we met de MR de tweede 

vergadering van het jaar. Lisa wordt tijdelijk vervangen 

door Lammy. Lisa, nogmaals heel erg veel geluk 

toegewenst met jullie lieve zoon Lukas. 
 

We krijgen weleens de vraag welke onderwerpen er zoal 

worden besproken en wat er allemaal “speelt op school”. 

Wellicht is het aardig om als voorbeeld wat onderwerpen 

van de komende vergadering te benoemen.  
 

 Dit jaar is er voor het eerst sinds langere tijd weer 
een combiklas (groep 3/4) en is er voor het eerst 
sprake van uithuizing van enkele groepen i.v.m. 
ruimtegebrek aan de Dorpsweg. We gaan bespreken 
hoe de ervaringen tot nu toe zijn en welke 
terugkoppeling er van ouders en leerkrachten is 
gekomen.  
 Er zijn twee klankbordgroepen opgericht. 
Communicatie en Huisvesting. Daarover heeft u 
eerder email ontvangen. We gaan de voortgang 
bespreken.  
 
 Het jaarplan en jaarverslag van de school worden 
besproken. In het jaarplan geeft de school haar 
ambities aan op diverse terreinen en in het 
jaarverslag wordt besproken in hoeverre de ambities 
zijn gehaald.  
 Het ARBO-beleid wordt besproken, o.a. de 
verzuimcijfers worden gedeeld.  
 We gaan spreken over het maken van een 
modern ouderconvenant. In dit convenant maken de 
school en ouders afspraken over wat we van elkaar 
mogen verwachten rondom het onderwijs van onze 
kinderen.  
 We gaan spreken over het schoolreisbeleid van 
het Palet. Tot nu toe is er altijd een “goedkoop” en 
een “duur” jaar geweest. Oftewel, een jaar met de 
bus naar een spectaculaire attractie en het volgende 
jaar met eigen vervoer naar een plek in de buurt. Het 
lijkt ons goed om dit beleid eens tegen het licht te 
houden.  
 Diverse protocollen worden besproken en 
geactualiseerd, waar nodig. Denk aan het 
(anti)pestprotocol, het calamiteitenplan en aan het 
klachtenprotocol.  
 
 We gaan nu al kijken naar de formatie van 
volgend jaar. In een eerste doorkijk wordt gekeken of 

het aantal leerkrachten/FTE overeenkomt met het 
aantal klassen volgend jaar.  

Naast deze zaken wordt er gesproken over lopende 

zaken, financiën en wordt de binnengekomen post/e-mail 

besproken. Tevens is komende vergadering de ouderraad 

vertegenwoordigd.  

Klachten  

Als u ergens niet tevreden over bent willen we u vragen 

om zoveel mogelijk de stappen te volgen die staan 

beschreven in de schoolkalender. Incidenteel ontvangen 

wij als MR ook klachten/opmerkingen die eigenlijk bij de 

school thuishoren. Wij kunnen er dan echter niet 

inhoudelijk op reageren aangezien wij geen partij zijn. 

Uiteraard kunt u ons altijd in de “cc” zetten om ons op de 

hoogte te stellen.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons benaderen op het 

schoolplein of natuurlijk via mr-palethattem@ooz.nl. U 

kunt onze vergaderingen ook altijd bijwonen, graag zelfs, 

in dat geval horen wij dat wel graag van tevoren.  
 

Okyay Örgüt  

Mede namens het hele MR-team: Lisa, Martine, Clarissa, 

Rosmarijn, Lammy en Anneke.  

mailto:mr-palethattem@ooz.nl
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Ga ‘On Campus in de kerstvakantie! 

Een jaarlijks terugkerend event in Zwolle is Het Mega 

Sport & Speel Spektakel. De sportaccommodatie On 

Campus bij Windesheim wordt van 2 t/m 4 januari 

omgetoverd tot één groot speelparadijs voor kinderen 

van 4 – 12 jaar. Kinderen kunnen zich een hele dag 

uitleven in 14 verschillende attracties, zo is er 

bijvoorbeeld een klimmuur van 16 meter hoog en kunnen 

ze een duik nemen in het zwembad. Ook worden er 

sportieve activiteiten georganiseerd zoals zaalvoetbal, 

allesbal en lasergamen. Meer weten? Kijk op www.on-

campus.nl/speel-je-mee 

 

Agenda 

December 2019 

18 december Kerstviering 

20 december Leerlingen ’s middags vrij om 12.15u 

23 december Kerstvakantie t/m 3 januari 
 
 
 
 

 

 

http://www.on-campus.nl/speel-je-mee
http://www.on-campus.nl/speel-je-mee

