Nieuwsbrief ouders en/of verzorgers van ’t Palet
Beste ouders en/of verzorgers,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2022, waarin we u meenemen in organisatorische en inhoudelijke
ontwikkelingen op onze school.
Vakantierooster volgend schooljaar
 Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober
 Kerstvakantie: 26 december t/m 06 januari
 Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari
 Tweede paasdag: 10 april
 Meivakantie: 24 april t/m 05 mei
 Hemelvaart: 18 en 19 mei
 Tweede pinksterdag: 29 mei
 Zomervakantie: 17 juli t/m 26 augustus
Inkijkje in de klas
Zoals gecommuniceerd voorafgaand aan de voorjaarsvakantie zouden we als team gaan nadenken over hoe
ouders weer betrokken kunnen worden bij het onderwijs. Voor dit schooljaar willen we het als volgt invullen:
U bent van harte welkom om in de eerste volle week van iedere nieuwe maand te komen kijken in de klas.
Voor dit schooljaar gaat het om de volgende drie weken:
- 09 mei t/m 13 mei
- 06 juni t/m 10 juni
- 04 juli t/m 08 juli
Om u allen de mogelijkheid te geven om te kunnen komen kijken, kunt u in deze week op drie momenten
binnenlopen:
- Maandag tussen 14:00 en 14:30
- Woensdag tussen 12:15 en 12:45
- Donderdag tussen 14:00 en 14:30
Aan het einde van het schooljaar evalueren we dit en bekijken we of dit volgend schooljaar op eenzelfde
wijze willen voortzetten.
Middenopbrengsten
Inmiddels hebben we de middenopbrengsten van de citotoets geanalyseerd en besproken. Over het
algemeen staan we er goed voor, complimenten naar het team en naar de leerlingen, want het is door
corona een erg chaotische en drukke tijd geweest. Ook het bestuur heeft ons hiervoor gecomplimenteerd.
Traktatie
Gelukkig zijn de coronamaatregelen zo goed als afgeschaald. Daardoor hoeven de traktaties niet meer te zijn
voorverpakt. Ook zijn de ouders/verzorgers van kind(eren) uit de groepen 1 en 2 na de meivakantie weer
welkom bij vieren van de verjaardag in de klas.
Schoolbieb
We hebben met de NPO-gelden onze schoolbibliotheek vernieuwd. We hebben een grote lading nieuwe
jeugdliteratuur aangeschaft, een bankje, kleedje en wat decoratie. Zie de foto’s hieronder voor een
sfeerimpressie.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen van bs ’t Palet. Wij wensen u
allen alvast een prettige en gezellige meivakantie toe!
Vriendelijke groeten,

Team basisschool ’t Palet

