
                                                                                                                                 

   

Openbare Basisschool Het Palet, Dorpsweg 33, 8051 XS Hattem, T: 038- 444 1924,  

E: directie@hetpalethattem.nl 

 

     Nieuwsbrief januari 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen, 
  

Allereerst een goed, gezond en gelukkig 2020, laten we er 

met elkaar een succesvol jaar van maken!  
  

Terugblik 

Zoals u in de prachtige kerstfotocollage, gemaakt door 

Rosalie, heeft kunnen zien hebben we genoten van een 

prachtig kerstfeest. De kinderen zagen er erg mooi uit, de 

leerkrachten speelden prachtig toneel en zongen mooie 

liedjes. Daarna hebben we in de klas kunnen genieten van 

allerlei lekkernijen. Dank u wel hiervoor! Ook buiten was 

het voor de ouders gezellig. Er was overheerlijke snert, 

muziek en iets te drinken.  

Kortom, een feest om goed op terug te kijken!  

Ik hoop dat u heeft kunnen genieten van de vakantie en 

ook weer vol energie bent gestart.  
  

Vooruitblik 

In januari begint iedere directeur altijd met de formatie-

inzet voor het volgende schooljaar. De verdeling van het 

totaal aantal leerlingen over de verschillende groepen. 

Het team en de MR worden hier nauw bij betrokken.  
  

In de groepen staan de CITO-midden toetsen in de maand 

januari/februari gepland. We proberen altijd de diverse 

toetsen zo goed mogelijk te verdelen over de dag en de 

week.  

 

In groep 7 staat naast de Citotoets aan het eind van het 

schooljaar ook de entreetoets gepland. De ouders van de 

huidige groepen 7 vroegen zich, op de informatieavond, 

terecht af of de hoeveelheid toetsen een meerwaarde 

heeft, gezien de tijdsinvestering die dit vraagt. Zoals u 

wellicht weet heeft ook de MR hier vragen over gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het team hebben we de meerwaarde van de 

entreetoets besproken. We zijn in overleg tot het 

volgende besluit gekomen: De entreetoets blijven we ook 

dit schooljaar afnemen. Als school kan er een keuze 

gemaakt worden of alle toetsen, of een deel van de 

toetsen afgenomen worden. Wij hebben vorig jaar alles 

afgenomen en vonden dat zelf ook erg veel. We hebben 

er voor dit schooljaar voor gekozen twee i.p.v. drie 

modules af te nemen. Het gaat dan om de toetsen van de 

hoofdvakken (zoals ook de reguliere Cito Eindtoetsen). 

We krijgen dan ook een score die opgenomen kan worden 

in ons leerlingvolgsysteem. Doordat dit substantieel 

minder toetsen zijn, denken we dat we zo de belasting 

voor de kinderen terugbrengen. We zullen aan het eind 

van dit schooljaar deze manier evalueren.  
  

Tot slot.... we hebben u geïnformeerd over de geplande 

onderwijsstaking op 30 en 31 januari. Ik verwacht 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 dagen thuis kunt opvangen.  

Houd u hier alvast rekening mee in de planning. 
  

Wens ik u ook namens Evelyn een mooie januari maand 

toe. Gezondheid en geluk, dat onze wensen uit mogen 

komen! 
  

Met hartelijke groet,  

Conny Wencker  
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Sponsorloop 

We gaan het nieuwe jaar goed van start door de 

leerlingen van groep 6 t/m 8 hun beste beentje voor te 

laten zetten. We leveren zo onze bijdrage aan dezelfde 

twee goede doelen als van Weissensee4kids. Studenten 

van Windesheim die Sportkunde studeren, hebben ons 

hiervoor benaderd en gevraagd of wij willen deelnemen 

aan een sponsorloop die zij organiseren. Hun opdracht is 

tweeledig, die van ons is zoveel mogelijk geld inzamelen 

voor Orange Babies en het Ronald McDonald Huis.  

 

Even voorstellen.  

Wij, Alyne, Stijn en Tom, lopen samen een groepsstage bij 

Weissensee4Kids. Onze opdracht is om met zijn drieën 

een sponsorloop te organiseren om zo naamsbekendheid 

te krijgen voor Weissensee4Kids, wat ze doen en waar ze 

voor staan. In deze opdracht worden wij vrijgelaten om 

alles op onze eigen manier te doen. Wij hebben ervoor 

gekozen om deze sponsorloop te organiseren voor de 

basisscholen in Hattem. Vier scholen zijn met ons in zee 

gegaan en willen mee doen aan ons evenement. Voor 

deze stage opdracht komen wij veel in contact met de 

scholen in Hattem, maar wij hebben ook de hulp 

ingeschakeld van de plaatselijke buurtsportcoaches. Zij 

hebben ons verder geholpen in het proces en in het 

contact komen met de scholen. Het bevalt ons allemaal 

erg goed hier en ons doel is om een mooi evenement neer 

te zetten, waarmee we natuurlijk zo veel mogelijk geld 

ophalen voor de stichting. Wij zijn trots dat wij op deze 

manier ons steentje kunnen bijdragen.  

Informatie over de dag zelf: 

Datum: 15 januari 2020 

Locatie: De Meenthe 26, 8051 KV Hattem  

Tijd:       Groep 6 t/m 8 van 11:00-12:00 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen starten wij 
school breed met een nieuw thema: Ken je dat gevoel? 
De methode Leefstijl biedt hierin steun. In deze lessen 
staan emoties centraal.  

Veel gevoelens zijn te herleiden tot vier basis emoties. 
Dat zijn boosheid, angst, blijdschap en verdriet. Het doel 
van deze lessen is om kinderen meer bewust te maken 
van hun eigen gevoelens en ze te leren die van anderen 
te herkennen. In samenhang met deze lessen wordt 
aandacht besteed aan de emotionele woordenschat. Dit 
helpt om goed te kunnen omschrijven wat en hoe je je 
voelt. 

Zilveren weken 

Aan het begin van het schooljaar zijn wij met de gouden 

weken gestart met als doel een positief klimaat 

bevorderen in de groep. Na de lange kerstvakantie is het 

belangrijk om hier weer extra aandacht aan te besteden. 

Daarom zal de komende periode in het teken van de 

zilveren weken staan. Dit betekent dat wij in de klas  

bezig zijn met groepsvormende activiteiten zoals 

samenwerkopdrachten en spelletjes die het vertrouwen 

in elkaar bevorderen en zorgen voor het behouden van 

een fijne sfeer en verbondenheid in de groep.  
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Opbrengst Kinderboekenweekactie; 
Sparen voor de Schoolbieb 

Tijdens de Kinderboekenweek kon u de bonnen die u hebt 

gekregen bij aankoop van een kinderboek bij ons op 

school inleveren, zodat wij konden sparen voor nieuwe 

leesboeken. Hier is flink gehoor aan gegeven!  

 

Met de opbrengst van deze actie hebben wij weer een 

mooie stapel boeken kunnen aanschaffen. Namens alle 

collega’s: Bedankt voor het sparen voor de schoolbieb!  

 

 

Verkeerssituatie rondom school  

De haal- en brengmomenten zorgen steeds voor een 

sterke piek in parkerende en geparkeerde auto’s rondom 

school en veroorzaken hiermee een (beleving van een) 

onveilige omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zeker met slecht weer ontstaan er levensgevaarlijke 

situaties voor fietsers, waaronder ook onze eigen 

leerlingen, omdat ze afgezet worden bij de weg. Het zou 

fijn zijn als we hier met elkaar allemaal beter op letten. 

Buurtsportcoach Jesse maakt een 
transfer! 

De transferperiode in het voetbal is nog maar net 

begonnen en ook ik ga jullie melden dat ik een transfer ga 

maken naar een ander team. En dus het sportieve, en 

gezellige team van MFC de Marke ga verlaten voor een 

nieuwe uitdaging.  

Ik blijf actief als buurtsportcoach, maar vanaf 1 februari 

2020 ben ik actief in de gemeente Oldebroek voor het 

team van Goedbezig Oldebroek.  

Aan mijn tijd als buurtsportcoach in Hattem houd ik veel 

mooie en waardevolle herinneringen over.  

En met trots kijk ik dan ook terug naar wat wij als 

buurtsportcoaches in samenwerking met scholen, 

verenigingen en andere partijen de afgelopen 3,5 jaar 

hebben neergezet in de gemeente Hattem.  
  

Via deze weg wil ik jullie allemaal alvast ontzettend 

bedanken voor alle mooie momenten, jullie 

enthousiasme en steun. Zonder jullie waren de 

buurtsportcoaches niet wat ze/we nu zijn in Hattem.   

Bedankt!  
  

Graag tot ziens. 
  

Sportieve groet,  

Jesse Terpstra  
 
 

 

 

Buurtsportcoach Jesse uitzwaaien. 

Jesse gaat Hattem verlaten voor een nieuwe uitdaging als 

buurtsportcoach in de gemeente Oldebroek. 

In de 3,5 jaar dat hij werkzaam was in Hattem zijn er 

mooie resultaten geboekt! 

Dit willen wij natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten 

gaan. Daarom willen we jullie allen de mogelijkheid 

bieden om Jesse uit te zwaaien. 
 

Bij deze nodigen we je uit op donderdag 30 januari 

tussen 17.00 – 19.00 uur in de Foyer van MFC de Marke. 
 

Met sportieve groet, 

Mara Glastra en Marijke Tip 

De buurtsportcoaches  
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Outdoor training in Hattem 

Start het nieuwe jaar sportief voor maar €4,- per 

training! 

Deze outdoor training kan gezien worden als een hippe 

bootcamp training. Je sport lekker buiten alleen en/of in 

een groep, waarbij je in je eigen tempo en intensiteit mee 

kunt doen. Geen verbeten gezichten. Deze training is fun 

en functioneel. We werken aan uithoudings- en 

doorzettingsvermogen, aan rompstabiliteit en de juiste 

manier van bewegen.  

              
Ook personal training is mogelijk zie de site met de 
sportieve filmpjes en foto’s. Hopelijk zie ik je snel tijdens 
een training!    www.outdoortraininghattem.jouwweb.nl. 
 

Met sportieve groet, 
Cynthia Huiskes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Januari 2020 

15 januari Start toets weken groep 8 

17 januari Crea 1 

20 januari Voorlichtingsavond groep 8 

20 januari Start toets weken overige groepen 

22 januari Nationaal voorleesontbijt 

24 januari Crea 2 

30 januari Staking 

31 januari Staking 

                    

Februari 2020 

  6 februari Margedag 
 
 

Let op!  De voorstellingen van groep 0/1 en groep 5b 

zijn verplaatst van 12 februari naar 6 april. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.outdoortraininghattem.jouwweb.nl/

