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In deze Paletter: 
 

 

Staking 5 oktober 
Op donderdag 5 oktober staakt het primair onderwijs in Nederland. De vakbonden 
hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek, voor een eerlijk 
salaris en minder werkdruk, kracht bij te zetten.  

Basisonderwijs gaat ons aan het hart en daarom staken wij mee! Het doet ons zeer 
maar we leggen het werk neer. De school zal 5 oktober  gesloten zijn, wij zijn naar Den 

Haag! Voor eventuele kinderopvang kunt u zich richten tot Humanitas en Kindertuin. 
 

Nieuws van de GMR 
Ruim drie weken geleden is er een brief uit  gegaan naar alle ouders om kandidaten te 
vinden die namens de ouders van 't Palet belangstelling hadden om in de GMR plaats te 

nemen. Mieke Dortmans had zich voor de vakantie al als kandidaat gemeld (zoals 
vermeld in de oproep). Er is één reactie binnen gekomen op de oproep. Na wat extra 
informatie heeft deze kandidaat er van afgezien om zich als kandidaat aan te melden. 

Mieke Dortmans zal als ouder van 't Palet zitting nemen in de GMR. 
Wij zijn blij dat we in de GMR nu, naast juf Gemma, weer een ouder hebben die onze 

school zal vertegenwoordigen. 
 

Algemene ouderavond 
Op maandag 30 oktober houden de vier basisscholen uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
een algemene ouderavond. Dit doen zij samen met peuterspeelzaal Piccino, 

kinderopvang Humanitas en kinderopvang  Kindertuin. Suze Roelofs zal komen vertellen 
over het spel van kinderen en risico’s. Op haar website is meer te vinden:  

www.tweemonds.nl  
Wat als je zou geloven… 
Dat álle kinderen er het beste van willen maken? 

Dat álle kinderen zichzelf mogen zijn? 
Dat álle kinderen het liefste doen waar ze goed in zijn? 

Dat álle kinderen beter leren als ze goed in hun vel zitten? 
Wat zou er dan gebeuren? 
 

Continurooster  
Hoe bevalt het continurooster? Wat vinden de kinderen? We zijn van mening dat er veel 

goede dingen gebeuren maar wat kan beter? Binnenkort komt de enquête over de 
eerste bevindingen. 

Alle kinderen van onze school spelen tegelijk buiten. Daarom hebben we weer een 
nieuw klim- en klautertoestel aangeschaft. Het is de bedoeling het grasveld een 
‘natuurlijke’ speelplek te laten. 

 
Nieuws uit de ouderraad 

De scholen zijn weer begonnen en dus wij als ouderraad ook weer. We zijn druk in de 
weer voor de komende activiteiten voor dit schooljaar.  

Dit jaar hebben we hebben een nieuw lid in de  ouderraad. Suzanne v Asseldonk-
Kabboord vertegenwoordigt de groepen 4. We heten haar welkom in de ouderraad.  

De kascontrole is weer gedaan en de kas is goedgekeurd voor schooljaar 2016/2017.  

http://www.tweemonds.nl/


 
 

 

Als je hier informatie over wilt, dan kun je bij ons terecht op de informatieavonden van 
de groepen op school. We gaan er weer een leuk jaar van maken. 

 
 

Onderzoek GGD 
Wat houdt het onderzoek in? 

Eind september ontvangen ruim 33.000 ouders/verzorgers van kinderen uit de regio 

Hart voor Brabant een brief van de GGD. De GGD nodigt ouders/verzorgers uit om een 

vragenlijst in te vullen over hun kind. De vragen gaan onder andere over gezondheid, 

opvoeding, voorzieningen in de buurt en leefgewoonten. De GGD voert dit onderzoek 

eens in de vier jaar uit in opdracht van gemeenten. Met de resultaten kan de gemeente 

bepalen of haar lokale gezondheidsbeleid moet worden aangepast. 

 

Versiergroep 
De versiergroep is voor volgend schooljaar op zoek naar een nieuwe coördinator.  
Om het stokje op een goede manier over te dragen zou het fijn zijn om nu al iemand te 

vinden die dit schooljaar mee kan lopen en de werkwijze en afspraken meekrijgt. 
Ben jij iemand die een creatief brein heeft en graag wil dat de school ieder seizoen leuk 

is aangekleed? Stuur dan een mail naar simonevdwiel@ziggo.nl.  
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