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Beste ouders, 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de 
zomervakantie. Hoe onze vakantie er uit 
kan gaan zien blijft even onzeker met de 
code rood. Toch zal het fijn zijn even het 
werk en school los te laten en andere 
dingen te kunnen doen. 
In de zomervakantie wordt er nog flink 
gewerkt in de school, er worden vloeren 
vervangen, er wordt geverfd en de 
verlichting wordt verbeterd. 
De laatste vakantieweek en de eerste 
schoolweek komt de eerste fase van ons 
nieuwe meubilair. Wij kijken er naar uit 
om in die nieuwe sfeer te starten. 
In deze nieuwsbrief vinden jullie weer de 
laatste berichten uit de verschillende 
groepen van onze school. 
Op vrijdag 23 juli begint de vakantie om 
12.00 uur. 
Voor het zover is vragen we nog jullie hulp 
om al het oude spul de school uit te 
krijgen. Vele handen maken licht werk! 
Ieder uurtje dat jullie kunnen is voor ons al 
fijn. De leerkrachten horen het graag.  
We wensen jullie vast een mooie zomer, 
groeten mede namens ons team 
Jessie Mulder 
 
Uit ons team 
 

 
 
Volgende week nemen we afscheid van 
Marieke Jansen. Zij gaat een nieuwe 
uitdaging aan in haar woonplaats Drunen. 
We bedanken Marieke voor haar 
jarenlange inzet voor Het Palet en wensen 
haar een mooi vervolg van haar loopbaan. 

 

 
 
Dominique Artz en Iris van Hemert zijn 
geslaagd voor hun Pabo-diploma. 
Dominique blijft bij ons werken en Iris 
heeft een mooie baan gevonden in haar 
woonplaats Zaltbommel. Van harte 
gefeliciteerd! 
 
Muziekakkoord ’s-Hertogenbosch 
https://www.dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/

meer-muziek-in-de-klas-voor-bossche-

basisschoolleerlingen-dankzij-

muziekakkoord  

Gisteren is het Muziekakkoord 
ondertekend. Helaas kon het leuke 
programma niet doorgaan door de 
regenoverlast. Onze blazersklas heeft toch 
nog een minioptreden gedaan op school 
en hier is een leuk filmpje van gemaakt. 
We bedanken de Orthense Harmonie voor 
hun inzet voor onze kinderen. 
In schooljaar 21-22 krijgt ons 
muziekonderwijs een nieuwe impuls, 
mede door het Muziekakkoord. We zijn er 
trots op dat 25 kinderen zich aangemeld 
hebben voor de blazersklas. 
 

https://www.dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/meer-muziek-in-de-klas-voor-bossche-basisschoolleerlingen-dankzij-muziekakkoord
https://www.dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/meer-muziek-in-de-klas-voor-bossche-basisschoolleerlingen-dankzij-muziekakkoord
https://www.dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/meer-muziek-in-de-klas-voor-bossche-basisschoolleerlingen-dankzij-muziekakkoord
https://www.dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/meer-muziek-in-de-klas-voor-bossche-basisschoolleerlingen-dankzij-muziekakkoord


 
 
 

2 
 

 
 
 
Ons oude meubilair gaat naar Gambia 
De oude schoolsetjes krijgen een nieuwe 
bestemming. Ze worden verscheept naar 
Gambia. Komende week is er hulp nodig 
om de schoolspullen te versjouwen op 
woensdag 21 juli, donderdag 22 juli en 
vrijdag 23 juli. Opgave kan bij de eigen 
leerkracht. 

 

VEILIG OVERSTEKEN 
Er hebben zich vier ouders en twee 
leerlingen aangemeld om het team van 
brigadiers te versterken. Daar zijn we erg 
blij mee! De training van de politie is as. 
woensdag 21 juli. Voor late beslissers is er 
nog de mogelijkheid om je aan te melden: 
we zoeken nog 1 à 2 ouders. 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 

We willen de brigadiers die jarenlang onze 
kinderen hebben geholpen veilig over te 

steken ook op deze plaats heel erg 
bedanken voor hun inzet! 

Website 
De nieuwe website is in de lucht, de site is 
nog wel ‘under contruction’. De komende 
maanden gaan we de website verder 
inrichten en vullen.  

NPOgelden 
De kranten hebben vol gestaan over het 
Nationaal Plan Onderwijs. Ook op Het 
Palet ontvangen we een bijdrage om het 
onderwijs na de coronaperiode duurzaam 
te verbeteren. We hebben een scan 
gemaakt en een plan voor de besteding. 
We besteden dit geld o.a. aan extra 
formatie. Dit zullen we inzetten voor 
rekenen, taal, lezen, muziek, beweging en 
ondersteuning in kleine groepjes. 
Daarnaast investeren we in nieuwe 
methodes voor rekenen en spelling, 
digitale middelen en uitdagende 
lesactiviteiten. 

Van de MR 

 

In de laatste vergadering voor de vakantie 
hebben we instemming verleend met het 
plan van aanpak omtrent NPO gelden 
(geld beschikbaar van de overheid voor 
achterstanden door covid-19), het 
schoolondersteuningsprofiel (welke 
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soorten onderwijs en eventuele extra 
ondersteuning zij kan bieden, ook ten 
opzichte van andere scholen in de 
omgeving), het formatieplan (De verdeling 
van taken binnen de school) en de 
schoolgids ‘21/’22. We kijken terug op een 
enerverend jaar. In goede samenwerking 
met elkaar en met de directie van de 
school hebben we heel wat werk verzet. 

De MR wenst alle kinderen en hun ouders 
een fijne vakantie. 

 

Van de natuurouders 
Vanaf september gaan we weer met de 
kinderen de natuur in. Heb je zin om dit 
mee te organiseren en te begeleiden? 
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.  
Het eerste project gaat over BIJEN. 

 

 

 

 

Van de Ouderraad 

 
 
Op vrijdag 25 juni kwam de IJscoman op 
school trakteren. Alle kinderen hebben 
genoten van een verkoelende lekkernij. 
 
Schoolreisje light – activiteiten per klas 
Het was helaas niet meer mogelijk om een 
schoolreisje te organiseren. Wel hebben 
alle klassen een leuke activiteit gehad of 
gaan deze nog hebben in de laatste 
maand van het schooljaar. Zo gaat er een 
klas naar het Kwekkeltje en wordt ook de 
Pimpernel door een klas bezocht om te 
gaan midgetgolfen en pannenkoeken 
eten. Op deze manier wordt er iets leuks 
voor alle klassen georganiseerd. 
We wensen iedereen een fijne 
zomervakantie en zien jullie graag weer in 
het nieuwe schooljaar met weer veel 
leuke activiteiten voor de kids. 
Veel plezier op Het Palet! 
De ouderraad 
Liesbeth, Otto Hein, Peter, Bram, Martijn, 
Lars en Gertjan 

Typecursus in onze school, extern aanbod 
Graag laten we jullie weten dat Carmen 
van Tiepiesss ook volgend schooljaar 
typecursussen voor de kinderen van de 
groepen 7 en 8 komt geven op onze 
school. Er start een cursus op maandag 13 
september en een cursus op woensdag 22 
december. De deelnemers leren tijdens de 
cursus blind typen met 10 vingers.  

mailto:tessa.tencate@gmail.com
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De cursus bestaat uit 11 lessen en tijdens 
de 12e bijeenkomst wordt een type-
examen afgenomen. Voor uw 
zoon/dochter is het fijn om een blinde 
typevaardigheid aan te leren in een 
vertrouwde omgeving, samen met 
vrienden en klasgenoten. Samen leren 
typen is gezelliger en zorgt voor 
herkenning en stimulans. Carmen zorgt 
dat alle benodigdheden aanwezig zijn bij 
aanvang van de lessen en zij zal u 
regelmatig per e-mail op de hoogte 
houden van de vorderingen van uw 
zoon/dochter. Tijdens de lessen wordt er 
aandacht besteed aan een juiste 
werkhouding en deelnemers worden 
gestimuleerd om hun aangeleerde 
vaardigheid in de praktijk te gebruiken.  
 
De cursus kost 145,= (er zijn geen 
bijkomende kosten, dit bedrag is inclusief 
alle materialen, een persoonlijke 
inlogcode voor het typeprogramma 
GigaKids, het examen, iets te drinken en 
wat lekkers tijdens de les).  
U kunt uw zoon of dochter inschrijven via 

website  www.Tiepiesss.nl . Heeft u 

vragen of wenst u persoonlijk advies dan 

kunt u contact opnemen met Carmen 

(telefoonnummer 06-50498986 of e-mail 

info@tiepiesss.nl).  

 

http://www.tiepiesss.nl/
mailto:info@tiepiesss.nl

