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Nieuwsbrief maart 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen, 

 

Terwijl ik dit schrijf, schijnt het zonnetje en is het alweer 

maart! Buiten hoor ik de kinderen heerlijk spelen. Ze 

mogen weer overal en met iedereen spelen en dat doet 

ze (en ook ons) goed! 

Ondertussen zijn we bezig met ons nieuwe rapport. Een 

rapport gegenereerd vanuit ParnasSys. De cijfers van de 

methodetoetsen die door de leerkrachten worden 

ingevoerd, worden gemiddeld en weergegeven op het 

rapport. Daarnaast is er bij alle vakken ook ruimte voor 

een toelichting. Op de margedag op 18 februari hebben 

de leerkrachten uitleg gekregen van de rapport 

werkgroep en onze ICT'ers en zijn we met elkaar aan de 

slag gegaan met het invullen. Zoals bij alle nieuwe 

dingen, kan het zijn dat we nog tegen zaken aanlopen. 

Aangezien dit een digitaal systeem is, kunnen we de lay-

out gemakkelijk aanpassen. De leerlingen van groep 3 

t/m 8 zullen op woensdag 9 maart het rapport 

meekrijgen naar huis. We zijn benieuwd naar uw 

bevindingen. 

In het team en de MR hebben we nogmaals gesproken 

over de afname van de toetsen gedurende het jaar. In 

groep 7 namen we in juni i.p.v. de Cito eindtoetsen, de 

Cito Entreetoets af.  Dit zijn veel toetsen die een 

voorspellende waarde hebben voor het VO advies. We 

merken echter dat het door de hoeveelheid toetsen een 

zware belasting is voor de leerlingen. Deze toetstijd kost 

veel onderwijstijd. Daarnaast nemen we in groep 8 de 

NIO (Nederlandse Intelligentietest voor 

Onderwijsniveau) af. Deze geeft samen met het 

leerlingvolgsysteem en het beeld dat de leerkracht van 

uw kind heeft, voldoende informatie om tot een goed 

VO advies te komen. Dit maakt dat we geen 

meerwaarde meer ervaren bij het afnemen van de 

Entreetoets. In overleg met het team en de MR is dan 

ook besloten om in groep 7 ook de Cito eindtoetsen af 

te nemen i.p.v. de Entreetoets. 

 

Binnenkort krijgt u de uitnodiging voor de 

rapportgesprekken. Deze worden gehouden op 

donderdagmiddag en donderdagavond 17 maart en op 

dinsdagmiddag 22 maart (en eventueel de avond). En... 

deze kunnen gelukkig ook weer live gehouden worden. 

Zoals u weet gaan we wat Corona betreft de goede kant 

op en mag en kan er steeds meer. Helaas hadden we deze 

week al wel weer met een invallers tekort te maken. Weet 

dat we in geval van nood altijd met u mee willen denken. 

U kunt dan een privé bericht sturen of ons aanschieten. 

Samen maken we de school!  

Een goede maand maart... Laten we hopen dat het in de 

wereld rustiger mag worden en dat het voorjaar overal 

zijn intrede mag doen. 

Met vriendelijke groet, 

Conny Wencker  

 

 
10-minutengesprekken  
17 en 22 maart 

Vanaf maandag 7 maart kunt u zich hier vanaf 19.00 uur 
weer via Kwieb inschrijven. 
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Schoolfotograaf 

11 april komt de schoolfotograaf op school! 

Het lijkt erop dat dit jaar 

broertjes en zusjes ook 

weer samen op de foto 

kunnen. Voor kinderen 

die een broertje of zusje 

hebben die niet op Het 

Palet zit, is het mogelijk 

om na schooltijd samen 

op de foto te gaan. 
 

Via Kwieb kunt u zich vanaf vandaag hiervoor aanmelden. 

 
Vacature MR 

Aan het eind van dit schooljaar zal Rosmarijn Boender 

afscheid nemen van de medezeggenschapsraad (MR). 

Hiermee ontstaat er dus een vacature voor de 

oudergeleding van de MR. 

In de MR zitten 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR 

wordt betrokken bij het beleid van onze school. De 

school/directie vraagt advies of instemming aan de MR 

voordat een besluit kan worden genomen.  

Onderwerpen die jaarlijks langskomen zijn o.a. het 

schooljaarplan, de formatie, de begroting, ziekte-

verzuim, diverse protocollen en de vakantieplanning. De 

MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar op een avond. Een 

vergadering duurt ongeveer 2 uur. De directie is in goed 

overleg altijd bij deze vergaderingen aanwezig. 

Via deze weg roepen we geïnteresseerde ouders op om 

zich aan te melden voor de MR. Een mooie manier om 

betrokken te zijn bij het onderwijs van onze kinderen op 

het Palet!  

Tevens staat er een workshop Medezeggenschapsraad op 

de agenda voor het komend jaar.  

Mocht u vragen hebben over de MR, dan mag u altijd 

contact met ons opnemen of ons aanspreken op het 

plein!  

Ook de mensen die eerder hadden gereageerd, zijn van 

harte uitgenodigd weer te reageren.  

Als er meerdere kandidaten interesse hebben, zal er een 

verkiezing gehouden worden. 

 

 

 

 

 

 

 

We zien uw aanmelding graag tegemoet voor 18 maart. 

Sander de Boer, voorzitter MR 

Mede namens; Amerins Weijenberg, Rosmarijn Boender, 

Clarissa Haverkamp, Anneke van Willigen en Peter 

Lamers. 

mr-palethattem@ooz.nl 

 
Afscheid Juf Gera 

Dinsdag 15 februari moesten we er dan toch echt aan 

geloven. We moesten afscheid nemen van juf Gera. Juf 

Gera is meer dan 45 jaar een top juf geweest! Ze is in de 

watten gelegd en overladen met cadeaus deze dag. 

“Samen, voor en door de kinderen, daar doe ik het voor!” 
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Werkgroep De Moestuin 

Zoals u weet heeft Het Palet achter de school een mooie 

school-/moestuin. De groepen 6 zullen er in het voorjaar 

weer volop in aan het werk gaan. Aangezien het gezicht 

achter het moestuinproject, Naomi Slijkhuis, heeft 

aangegeven dat zij het stokje graag wil overdragen, zijn 

wij op zoek naar een aantal vrijwilligers voor een 

moestuin werkgroep. We hopen dat er enthousiaste 

ouders/opa’s/oma’s enz. zijn die ons willen komen helpen 

tijdens de moestuinlessen om zo het project voort te 

kunnen zetten.  

U kunt zich 

aanmelden bij 

Rosalie; 

r.soesman@ooz.nl.  

 

Naomi willen we graag bedanken voor de vele jaren 

begeleiding en haar tomeloze enthousiasme!  

 
Vredesduif in groep 5/6 

Ook in groep 5/6 is aandacht besteed aan de oorlog in 

Oekraïne. Nadat we erover gesproken hadden, waren de 

kinderen het erover eens; zij willen vrede! 

Eerst hebben we onderzocht welke tekens er voor vrede 

zijn. Daarna hebben de kinderen van hun hand een 

vredesduif gemaakt. Deze hebben ze geplakt op papier in 

de kleuren van de vlag van Oekraïne. Vervolgens hebben 

ze op de computer gezocht naar zoveel mogelijk 

vertalingen van het woord vrede. Deze zijn om de duiven 

geschreven. (Michel had 58 woorden gevonden!) 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen op Het Schoolplein 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief konden lezen, is de 
schoolpleincommissie druk bezig met het vernieuwen van 
het schoolplein. Omdat de subsidiepot voor duurzame 
schoolpleinen leeg was, zullen wij onze plannen proberen 
uit te voeren in drie verschillende fases. De eerste fase 
is afgerond en daar zijn we erg blij mee. Voor de volgende 
twee fases is er geld nodig. Wij proberen opnieuw 
subsidie aan te vragen. Hier maken we aanspraak op 
vanaf 1 maart. Daarnaast lijk het ons erg leuk om middels 
een sponsorloop geld te kunnen inzamelen voor fase 2. 
Naast deze plannen heeft Hattems bedrijf 'TrafficSupply' 
te kennen gegeven erg enthousiast te zijn over onze 
plannen. Ze willen graag verkeersborden en belijning voor 
ons maken voor op het plein. Denk bijvoorbeeld aan: 
hinkelpaden, zebrapaden, belijning en spelvlakken. Als 
wij een plan hebben willen zij dit kosteloos voor ons 
uitvoeren. Dat is natuurlijk helemaal super! Eind maart zal 
de kinderraad samen met de schoolpleincommissie 'op 
werkbezoek' gaan bij het bedrijf om te kijken hoe ze daar 
te werk gaan. Wordt vervolgd! 

 
 

 
ClubExtra 

ClubExtra is een 
beweegmoment 

voor kinderen die 
moeite hebben met 
bewegen. Ze zijn 
misschien niet zo 
snel als andere 
kinderen, begrijpen 
de spelregels niet en 
zijn vaak bang om 
iets verkeerd te 
doen. Voor deze 
kinderen is bewegen 
erg goed en bij 
ClubExtra proberen 
we ze daarmee te 
helpen.  

 
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.hubhattem.nl/club-extra/ 
Interesse of vragen? Neem contact op met 
Jesse  jbroekhuis@hubhattem.nl 
 

mailto:r.soesman@ooz.nl
http://www.hubhattem.nl/club-extra/
mailto:jbroekhuis@hubhattem.nl


                                                                                                                                 

   

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

E: directie@hetpalethattem.nl 

 

Nieuwe leerlingen 

Loek en Laurien zijn bij ons op school begonnen. We 

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

school gaan hebben. 
 

 
 

Agenda 

Maart 2022 

09 maart Rapport mee 
17 maart 10-minutengesprekken 
22 maart 10-minutengesprekken 
31 maart Kledingcontainer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

April 2022 

8 april   Grote Peuter Dag 

11 april  Schoolfotograaf 

 

Verjaardagen 
 

  1 maart Kate Groep 5 

  2 maart Lex Groep 7B 

  3 maart Jacey Groep 8 

 Hend Groep 6 

 Arne Groep 5/6 

 Annemarijn Groep 5 

  4 maart Evi Groep 6 

  6 maart Zoë Groep 6 

  8 maart Elske Groep 7B 

 Thom Groep 3B 

  9 maart Annelot Groep 7B 

 Leonore Groep 7A 

12 maart Arne Groep 4B 

13 maart Gijs Groep 5/6 

16 maart Tim Groep 5/6 

18 maart Niki Groep 6 

 Sara Groep 3B 

19 maart Chloë Groep 4A 

20 maart Anouk Groep 7A 

23 maart Fienne Groep 7A 

24 maart Julie Groep 6 

 Feline Groep 3B 

26 maart Mason Groep 5 

30 maart Ayden Groep 3A 

31 maart Pam Groep 4B 
 

 
 
 


