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     Nieuwsbrief april 2021
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van alle leerlingen, 
 
Ik hoop dat ook u heeft kunnen genieten van de vrije 
dagen rondom Pasen. Het weer heeft ons in ieder geval 
alle jaargetijden laten zien! 
 

Ik wil de ouderraad via deze weg bedanken voor de leuke 
paasverrassing. Het tasje met lekkers is bij iedereen goed 
ontvangen! Bedankt!  
 

Deze week staan de rapportgesprekken op de planning. 
We merken dat het fijn is om elkaar weer even te spreken, 
al is het digitaal. Ik hoop dat de gesprekken u een goed 
beeld van de ontwikkeling van uw kind hebben gegeven 
en dat u uw vragen heeft kunnen stellen.  
 

Vanaf januari spreken we met elkaar over de formatie 
voor het volgende schooljaar. We bespreken het concept 
in het team en met de MR. Zo gauw de formatie definitief 
is zullen we dit communiceren met u als ouders.  
Er zal volgend  schooljaar ook weer uitgewoond gaan 
worden op locatie De Vlonder. Daarnaast kijken we naar 
een goede verdeling van de leerlingen over de groepen. 
De verwachting is dat we ook volgend jaar zullen werken 
met een groep 3 en twee groepen 4. De groep 3 zal indien 
nodig (afhankelijk van de grootte) extra ondersteuning 
krijgen en beschikken over een extra lokaal.  Kortom; het 
is ieder jaar weer een puzzel om met de beschikbare 
middelen en ruimte, de meest optimale onderwijssituatie 
te creëren.  
 

Naast alle onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen staan de 
Koningsspelen op vrijdag 23 april op de planning. Deze 
spelen zullen dit jaar met de eigen groep op een eigen 
gedeelte van het plein gehouden worden.  
 
Voor nu wens ik u een goede maand april! Blijf gezond en 

(voor wat betreft uw stemming 😉) positief!  
 

Met hartelijke groet, 
 

Conny Wencker 
 

 
 
 

 
 
‘Kwink’ 

Beste ouders, 
 

Op Het Palet vinden wij de sociaal emotionele 

ontwikkeling (SEO) van kinderen belangrijk. 

Jarenlang hebben wij gewerkt met de methode ‘Leefstijl’, 

waarbij de verschillende ontwikkelfases en hoe hier mee 

om te gaan aan bod zijn gekomen. 
 

Tijd voor vernieuwing! 
 

Na vergelijkend onderzoek en in overleg, is het team 

enthousiast geworden en is de keuze gevallen op een 

andere, meer eigentijdse, methode: ‘ Kwink’( zie bijlage). 

Vooralsnog zijn wij in de beginfase en zullen de  

leerkrachten zich de komende periode deze methode 

eigen maken. Daarbij worden zij ondersteund door Gerrie 

en José (leerkrachten groep 6a). Gerrie heeft de cursus 

tot Kwink-coach voltooid en José zal deze cursus nog gaan 

volgen. 

Wij zullen u op de hoogte houden van onze bevindingen. 

Uw kind kan u er binnenkort wellicht iets meer over 

vertellen. 
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Stichting Leergeld Hattem 

Gaat  uw kind dit jaar naar het voortgezet onderwijs? 
Houdt u er rekening mee dat dit extra kosten met zich 
mee brengt? Dit komt soms als een verrassing. 
 

Gelukkig is er Stichting Leergeld. Deze Stichting kan 
gezinnen financieel ondersteunen, ook voor bijvoorbeeld 
sportactiviteiten. Het betreft gezinnen met een 
besteedbaar netto inkomen dat minder is dan 120% van 
het bijstandsniveau. (Voor een alleenstaande ouder is dat 
een netto maandinkomen van maximaal € 1.226; voor 
een twee-ouder-gezin is dit maximaal € 1.751 per 
maand.) Dit kan Leergeld bijvoorbeeld voor u doen: 
 

- het leveren van een goede refurbished laptop 
- een bijdrage voor IPads en laptops die door de school  
  worden verstrekt 
- een mooie tweedehands fiets 
- het bijdragen aan schoolkosten als schoolreisjes,   
  kampweek 
- het betalen van de contributies voor sportclub of  
  Muziekvereniging 
 

Wilt u hulp van Stichting Leergeld? Aarzel niet en mail of 
bel: leergeldhattem@gmail.com 06 19183644 

De kinderraad gaat van start! 

Vrijdag 26 maart was de eerste bijeenkomst van de 
Kinderraad van Het Palet. We hebben een uur lang 
(online) gesproken over waarom deze kinderen in de 
Kinderraad wilden meedoen. Samen met juf Evelyn gaan 
ze nadenken hoe ze onze school nóg leuker, beter, veiliger 
en gezelliger kunnen maken. Er kwamen al heel veel 
potentiële onderwerpen voorbij: het schoolplein en het 
veld, aandacht voor lezen/boeken, welbevinden voor 
iedereen, hangjeugd enz. We hebben afgesproken dat 
iedereen een keertje voorzitter en secretaris zal zijn en 
dat we regelmatig in de Nieuwsbrief zullen vertellen waar 
we ons mee bezig houden. De volgende vergadering is op 
maandag 10 mei. Wordt vervolgd dus! 

 

Groep 1/2B 

Kleuters leren spiegelen 

Groep 2 B is in 2-tallen aan het oefenen met spiegelen. 

Dit doen we met verschillende materialen. 

Ook groep 1B is met spiegelen aan het oefenen. Zij doen 

dat met een kralenplank waar in het midden een 

elastiekje is gespannen. Zo moeten de beide helften er 

precies het zelfde uit gaan zien. 

 
 

 
Schooltuin 

 

Er wordt alweer hard gewerkt om de schooltuin op orde 

te krijgen. Er zijn nieuwe bakken aangeschaft waarin 

straks de diverse tuintjes weer tot bloei kunnen komen. 

Benieuwd wat de oogst straks zal zijn.  
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Schoolfotograaf 

6 april is de schoolfotograaf geweest. Rond 20 april 
komen de inlogkaartjes om online te bestellen. 
MOEDERDAG 9 MEI!! Bestellingen t/m 2 mei komen nog 
op tijd. 
 

Online bestellen:  https://bestel.rdfoto.nl 
Vanaf € 4,00 op fotopapier in alle formaten en kleuren, 
zwart/wit en sepia. 
Voordeelpakketten op fotopaper en digitale bestanden 
Funprodukten zijn leuk om te geven of te krijgen: mok, 
onderzetter, sleutelhanger of schort etc. 
Digitale bestanden: mooie aanbiedingen die zo op te 
slaan zijn voor eigen gebruik. 
Canvas en aluminium van de beste kwaliteit om jaren te 
bewonderen. 
Foto’s staan het hele jaar online! 
 
Heeft u Vragen:  vragen@rdfoto.nl , bellen mag ook 
0235762064 10-14u 
 
 

    
 

Agenda 

April 2021 

21 april   Studiedag onderbouw – 

     groep 1 t/m 4 vrij 
 

23 april   Koningsspelen 

26 april t/m 7 mei Meivakantie 

Mei 2021 

13 mei   Hemelvaart 

14 mei   Alle leerlingen vrij 

   

Verjaardagen  

   
  2 april Hannah Groep 0/1 
   Valerie Groep 0/1 
  3 april Linde Groep 0/1 
  7 april Isabel Groep 5 
   Florian Groep 3A 
11 april Janne Groep 3B 
12 april Anouk Groep 4/5 
   Bram Groep 7 
13 april Cas Groep 6B 
14 april Ouras Groep 3B 
19 april   Emily Groep 4/5 
22 april Anne Groep 8A 
 Rafaël Groep 8B 
23 april Verron Groep 6B 
25 april Holly Groep 1/2A 
 Lorenz Groep 1/2B 
28 april Krijn Groep 8A 
 Ferron Groep 3B 
 Stan Groep 7 
30 april Luca Groep 5 
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