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Beste ouders, 
 
In deze nieuwsbrief vinden jullie 
informatie uit verschillende groepen in de 
school. De Verkeersbrigadiers en de 
Natuurouders zoeken uitbreiding in hun 
teams, we hopen dat er ouders zijn die 
zich bij deze groepen willen aansluiten. 
Juist door de vrijwillige inzet van veel 
ouders van Het Palet kunnen we kinderen 
een positieve sfeer en veilige omgeving 
bieden én een inspirerend 
onderwijsaanbod.  
 
We merken gelukkig ook in de school dat 
het effect van Corona afneemt. Minder 
zieken, meer vaccinaties, de rust in ons 
team neemt toe. 
  
Aan het eind van het schooljaar is het 
altijd spannend hoe het nieuwe schooljaar 
er uit gaat zien. Zeker na een jaar met 
schoolsluiting, thuisonderwijs en 
beperkende maatregelen snakt iedereen 
naar ‘weer gewoon’. Helemaal gewoon zal 
het niet meer worden als we daarmee 
bedoelen: zoals het eerst was. Hopelijk 
vanaf september wel gewoon als het gaat 
om: weer meer persoonlijk contact en 
kinderen die weer allemaal met elkaar 
kunnen spelen en werken. 
 
De wijken de Herven en Orthen links 
blijven groeien en dat heeft effect op onze 
school als groeilocatie. In het nieuwe 
schooljaar maken we meer gebruik van de 
leerpleinen, dat geeft extra ruimte. Een 
vernieuwing van het noodgebouw 
verwachten we rond de kerst. 
Het eerste deel van de herinrichting is aan 
eind van de zomervakantie. We kijken er 
naar uit. 
 

Afgelopen week is de mail verzonden over 
de indeling van de groepen in 21-22. We 
hebben hier op school een 8-weken 
procedure voor. We hebben gemerkt dat 
deze informatie voor sommige ouders te 
summier was.  
Op woensdag 16 juni zijn de ouders van de 
groepen 3 online geïnformeerd over de 
aanpak in de groepen 4, 5 en 4/5. Zij zijn 
voorbereid op de werkwijze en hoe de 
vorming van de groepen zal gaan. Op deze 
meet kwamen positieve reacties. 
De herindeling van de groepen 6 voor het 
nieuwe schooljaar heeft onrust en zorgen 
opgeleverd bij de ouders in de groepen 6. 
We nemen deze zorgen serieus en zullen 
de tijd nemen om uit te leggen welke 
overwegingen hieraan ten grondslag 
liggen en wat het voor jullie en jullie 
kinderen betekent.  
We evalueren onze communicatie in ons 
team en MR en werken altijd aan 
verbetering. 
 
Groeten, mede namens ons team 
Jessie Mulder 
 
Team lief en leed 

Ieder jaar komen er nieuwe leraren in ons 
team en zoeken collega’s weer nieuwe 
uitdagingen in hun loopbaan. Femke van 
Heist kiest voor een haar ontwikkeling als 
leerkracht in het team van Campus aan de 
Lanen. We kunnen Lonneke Heijmans 
feliciteren met een nieuwe stap in haar 
loopbaan. Zij gaat na de zomervakantie 
deel uit maken van het team dat Laan 5 
gaat begeleiden, de leerlingen die starten 
aan het voortgezet onderwijs. In deze 
Laan 5 werken collega’s uit het 
basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs samen.  
In het nieuwe schooljaar zal Agnie Bijvelds 



 
 
 

2 
 

niet terugkeren in ons team. 
We zijn blij dat we op Het Palet twee  
collega’s vast in ons team kunnen 
verwelkomen: Dominique Artz en Fleur 
van der Steen. Dominique heeft haar 
afstudeertraject bij ons gedaan en is dus 
geen onbekende. Fleur zoekt een nieuwe 
uitdaging en verwacht die bij ons te 
vinden. 

 
 
Thuis schooltje spelen? 
Nu we nieuwe meubels krijgen bieden we 
schoolsetjes aan voor thuis. We vragen 
een vrijwillige bijdrage waar we dan weer 

andere schoolspullen mee kunnen kopen. 
Jullie horen snel meer…. 

 

VEILIG OVERSTEKEN: 

WIE HELPT ER MEE?! 
Dagelijks staan er verkeersbrigadiers om 
de kinderen te helpen bij het oversteken 
van de Zevenhontseweg. We hebben 
allemaal gezien hoe belangrijk de 
brigadiers zijn, om de kinderen de kans te 
geven zoveel mogelijk alleen naar school 
komen. De ouders van groep 8 
leerlingen zullen aan het eind van het jaar 
afscheid nemen als brigadier.  
Om het team op sterkte te houden 
hebben we weer nieuwe 

ouders/verzorgers nodig die 
bereid zijn om één keer per week te 
helpen volgens een vast rooster. Samen 
kunnen we dan zorgen voor een veilige 
oversteek. 
Eind juli zal er een instructie worden 
verzorgt door de politie. Dit zal op een 
doordeweekse avond zijn en duurt 
maximaal 1,5 uur. Daarnaast willen we 
leerlingen van de huidige groep 7 
meenemen in de opleiding. In overleg met 
ouders kunnen zij dan ook een rol gaan 
spelen bij het brigadieren. Dit heeft 
afgelopen jaar prima gewerkt. De 
kinderen van de groepen 7 hebben in hun 
groep deze vraag al gekregen. Mag je kind 
zich aanmelden? De leerkrachten horen 
het graag! 
Geef je nu op en help komend 
schooljaar mee aan een veilige route naar 
school! 
Voor meer info, neem gerust contact op 
met Mark Adelaars, tel.nr: 06-51332322 

 
Uit de MR 

Namens de medezeggenschapsraad (MR) 
willen we jullie graag op de hoogte 
houden waar wij mee bezig zijn. Daarom 
in deze nieuwsbrief een kennismaking en 
onze actiepunten van dit moment. Als 
over enkele weken de nieuwe website van 
onze school in de lucht is, zullen ook de 
notulen weer gepubliceerd worden. 
Middels de website zullen we ons als MR 
meer profileren. 
Omdat de MR veel nieuwe leden heeft, 
hebben we een nieuw activiteitenplan 
geschreven waarin we aangeven waar we 
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voor staan en hoe we dat willen 
vormgeven. Als pro-actieve MR willen we 
een kritisch klankbord zijn voor het 
management (MT) van de school. Zo 
dragen we zorg voor een evenwichtige kijk 
op het beleid dat gevoerd wordt. De rol 
van de MR is meestal adviserend. Een 
aantal beleidspunten hebben onze 
instemming nodig. 

Actiepunten van dit moment: 

· Advies over het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit 
document laat de school zien welke 
soorten onderwijs en eventuele extra 
ondersteuning zij kan bieden, ook ten 
opzichte van andere scholen in de 
omgeving. 

· Meedenken over de inhoud van de 
nieuwe schoolgids, zodat die helder in 
beeld brengt wat voor school het Palet is 
aan (aankomende) ouders van leerlingen. 

· Advies over de formatie binnen onze 
school, zodat de beschikbare 
medewerkers optimaal ingezet worden 
voor goed onderwijs en een goede 
bedrijfsvoering van de school. 

· Advies over de pauzemomenten van 
leerlingen, zodat de pauzemomenten 
bewust en goed ingevuld worden. 

· Meedenken in het werkverdelingsplan, 
verdeling van taken van de medewerkers 
van het Palet (naast de 
onderwijs/kindcontacturen). 

Samenstelling MR 
Oudergeleding: 

• Lonneke Ploum (Quinn groep 6) 
(voorzitter) 

• Martien van Bavel (Ties groep 4, 
Lena groep 2) 

• Eefje Groener (Benjamin groep 1, 
Lou groep 1) 

• Mirthe Geerts- van Engelen (Melle 
groep 2, Sam groep 1) 

Personeelsgeleding: 

• Lidwine Dulk (groep 4/5) 

• Loes Geurts (groep 1/2) 

• Carla Vermeulen (groep 7) 

• Roline Huiskamp (groep 1/2) 

 
Van de ouderraad 

We gaan al richting het einde van het 
schooljaar. Gelukkig wordt alles weer wat 
“normaler” en hebben we in de tweede 
helft van het schooljaar nog wat leuke 
activiteiten voor de kinderen kunnen 
organiseren. 
Koningsdagspelen 
Op vrijdag 23 april werden de 
Koningsdagspelen georganiseerd. Alle 
kinderen deden mee met gastlessen 
touwtje springen (Rope Skipping), 
kickboksen en Capoeira. Ook waren er 
allemaal leuke sportieve spellen en werd 
er een quiz georganiseerd. De Oranje 
uitgedoste kinderen hebben een 
geslaagde dag gehad. 

 
Speurtocht in de meivakantie - 
genootschap het Gouden Palet 
In de meivakantie konden de kinderen van 
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het Palet meespeuren met een digitale 
speurtocht die georganiseerd was vanuit 
de ouderraad. 
Met behulp van een smartphone lukte het 
89 groepen om de route langs de QR-
codes met succes te volgen. Ruim 400 
stukken ‘goud’ zijn als beloning in 
ontvangst genomen bij de Coop. 
De speurtocht was echt een enorm succes, 
want in totaal zijn ruim 275! kinderen 
toegetreden tot het genootschap van het 
Gouden Palet. 
Het was leuk om zoveel positieve reacties 
te ontvangen en het was vooral leuk om te 
ontdekken dat onze school vol 
speurneuzen zit. 

Veel plezier op Het Palet! 
De ouderraad: Liesbeth, Otto Hein, Peter, 
Bram, Martijn, Lars en Gertjan 

 
Van de natuurouders 
Door de Corona-maatregelen konden er 
de afgelopen maanden helaas geen 
natuuractiviteiten buiten de school 
georganiseerd worden, maar de lessen 
van juf Ingrid, met als thema ‘de Wadden’, 
gingen gelukkig wel door. Het komende 
schooljaar hopen we met de natuurouder-
groep wel weer nieuwe buitenactiviteiten 
te gaan organiseren voor de groepen 4 
t/m 8. Omdat sommige ouders de school 

gaan verlaten, zijn we nog op zoek naar 
versterking voor het nieuwe jaar. Dus: 

vind je het leuk om te helpen om 
buitenactiviteiten voor verschillende 
klassen te organiseren en voor te 
bereiden, neem dan contact op 

met tessa.tencate@gmail.com. Veel 
kennis van de natuur is niet nodig (mag 
natuurlijk wel), alleen enthousiasme om 
kinderen te helpen ontdekken wat er 
vlakbij huis en school allemaal leeft.  

mailto:tessa.tencate@gmail.com

