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Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen, 
  

Ik hoop dat u een goede vakantie heeft gehad en dat al 
uw wensen voor 2022 in vervulling mogen gaan.  
Eén wens van ons allemaal ging in ieder geval in vervulling 
en dat was het live mogen starten op 10 
januari. Natuurlijk blijft het nog spannend of het goed 
gaat en laten we samen ons best blijven doen om de 
regels zo goed mogelijk na te leven. Laten we hopen dat 
we niet weer over hoeven te stappen op online onderwijs. 
Al ging dat erg goed bij iedereen en hebben we daarover 
veel complimenten van u ontvangen, dank!  
 
NPO 
Vanuit de NPO gelden willen we ook tegemoet komen aan 
de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) van de 
leerlingen. Dit doen we o.a door het inzetten van 
muziekonderwijs. Daarnaast werkt de intern begeleider 
met bepaalde leerlingen die behoefte hebben aan extra 
SEO ondersteuning en kunnen we groepen ondersteunen 
bij de onderlinge interactie.  
 
Maar we doen nog meer met deze NPO gelden… 
Vanaf januari werkt een leerkracht met de leerlingen die 
extra uitdaging nodig hebben. Ook zijn er  extra RT uren 
en wordt op woensdag tijd ingezet om met Robotica en 
Techniek op Het Palet aan de slag te gaan. Tijd wordt in 
gezet om het dyslexieprotocol te herzien.  
 
 

 
Kortom.. samen maken wij het onderwijs en de school!  
 
Voor nu wens ik u allen een goede januari maand!  
 
Conny Wencker  
  

 
Zilveren weken 

De zilveren weken zijn van start gegaan, met als doel een 

positief klimaat bevorderen in de groep.  
 

 
 

Opbrengst Jantje Beton 

De kinderen van de bovenbouw hebben in het totaal 738 

lootjes verkocht en hebben hiermee  €2214,-  opgehaald!  

De helft van de opbrengst is voor onze school.  

De Kinderraad van Het Palet heeft samen met Evelyn 

besloten dat dit bedrag besteed wordt aan het 

vernieuwen van het schoolplein. Met de andere helft 

worden de projecten van Jantje Beton ondersteund.  
 

 
 

Iedereen die loten heeft verkocht en iedereen die heeft 

geholpen: super bedankt! 
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Trias zoekt deeltijd (pleeg) gezin  
in Hattem 

Voor een broer en zus zijn wij op zoek naar een gezin in 

Hattem waar ze twee aansluitende dagen en nachten per 

week zouden kunnen verblijven (dagen in overleg, maar 

doordeweeks). Ze zitten beide in Hattem op school en 

hebben hier hun netwerk, vandaar dat we een gezin in 

Hattem zoeken.  

Het gaat om een rustige, slimme en introverte jongen van 

7 jaar die houdt van buiten spelen, gamen en lezen. Zijn 

zus van 10 jaar is extrovert, enthousiast, fantasierijk, 

creatief en houdt van toneel en dans. Ze heeft moeite met 

sociale contacten en om sociale situaties goed aan te 

voelen. Ze heeft graag regie, dus kan soms dominant 

overkomen. 

Vanwege persoonlijke problematiek bij beide ouders, is 

het nodig om de kinderen een paar dagen in de week 

elders te laten verblijven, zodat ze tot rust kunnen komen 

en een fijne plek ervaren, naast thuis, waar ze zichzelf 

mogen zijn en zich mogen ontwikkelen. Daarnaast geeft 

het ouders rust, zodat zij kunnen opladen en er daarna 

hopelijk meer rust en stabiliteit in huis is. Beide kinderen 

zijn gebaat bij rust, duidelijkheid en structuur. 

Het gezin hoeft nog geen gescreend pleeggezin te zijn. 

Indien dit niet het geval is, zal er alsnog een uitgebreide 

screening plaatsvinden volgens de landelijke richtlijnen 

en een training volgen, alvorens er geplaatst kan worden. 

Ben je geïnteresseerd? Laat dit weten en mail in het kort 

je situatie naar: e.koerhuis@triasjeugdhulp.nl 

 

 

 

 

Elk kind een thuis | www.triasjeugdhulp.nl 

 

 

 

 
Aanmelden broertje(s) en/of zusjes 

We zouden graag willen weten of er nog broertje(s) en/of 

zusje(s) thuis zijn, die volgend schooljaar 4 jaar worden en 

onze school gaan bezoeken. We willen u vragen om niet 

te lang te wachten en ze alvast aan te melden. Het 

vooraanmeldingsformulier kunt u via onze website 

downloaden. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

We hopen dat jullie je snel thuis voelen en een fijne tijd 

op school gaan hebben. 

 

 

 
 

 
 
 
 
Agenda 

Januari 2022 

24 januari Start toetsweken  

26 januari Nationaal voorleesontbijt 

                    

Februari 2022 

18 februari Studiedag 
 
 

https://ooz-my.sharepoint.com/personal/r_soesman_ooz_nl/Documents/HET%20PALET/Het%20Palet%202021-2022/Nieuwsbrieven%202021-2022/e.koerhuis@triasjeugdhulp.nl
http://www.triasjeugdhulp.nl/

