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In deze Paletter: 

- Poort 
- Versiergroep 

- Brigadiers 

- MR 
- Fides 

 

Klem op de poort  

Op beide toegangspoorten tot de speelplaats zit tegenwoordig een klem. Om het 
weglopen van, vooral jonge kinderen tegen te gaan sluiten we de poorten extra 

af. Wilt u onder schooltijd de poort binnen kijk dan even aan de bovenkant, daar 
ziet u waarom de poort niet open gaat. Sluit u de poort ook weer als u weggaat? 
 

Versiergroep  
Onze school wordt al jaren versierd door een aantal ouders. Zij werken in kleine 

groepjes en weten per thema wat te doen. De aansturing van deze groepjes 

bestaat uit het mailen van de mensen en een afspraak maken om naar school te 
komen om te versieren. Voor deze aansturing zoeken we nog iemand omdat 

Simone gaat stoppen. Interesse of vragen? Mail maar even naar 
info@paletdinther.nl  

 
Nieuwe brigadiers gevraagd 

Om ervoor te zorgen dat de kinderen van ’t Palet ook komend schooljaar zo 

veilig mogelijk naar school kunnen lopen, gaan we verder met brigadieren op 3 
oversteekplaatsen in de schoolomgeving. We zijn hiervoor op zoek naar nieuwe 

brigadiers voor de volgende brigadiertijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 uur en 14.15 uur, woensdag 8.30 

uur en 12.30 uur. 
Hoe meer brigadiers zich aanmelden, hoe liever. Vele handen maken immers 

licht werk! Ook als u maar een half jaar kunt brigadieren of slechts af en toe 
kunt invallen, horen wij het graag! We beginnen graag zo snel mogelijk met de 

brigadierplanning. Meldt u daarom vóór 25 mei aan bij 
Mieke van den Broek 0413-296339, 

Marjolein van Lier 06-20601224 
Anneleen Pors 06-18156201, anneleenpors@hotmail.com of 

Saskia Schel, 06- 50296033, saskiaschel@gmail.com 
Alvast bedankt! 

 

Informatie van de MR 

Op woensdag 4 april heeft de MR weer vergaderd. Ruth heeft ons geïnformeerd 
over verschillende onderwerpen. We willen hierover het volgende terugkoppelen.  

PO-VO-protocol (schooladvies en keuze):  

Er zijn vragen gekomen van ouders over de communicatie rondom de  advisering 

van groep 8. Ruth heeft ons geïnformeerd over het protocol en uitgelegd dat er 
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bij het pre-advies in groep 7 en de voorlopige adviezen in groep 8 niet voldoende 
is overlegd en gecommuniceerd. Met de desbetreffende ouders is hierover 

gesproken. Met leerkrachten van groep 8, MT en IB is er geëvalueerd en is het 
protocol aangescherpt.   

De volgende MR vergadering vindt plaats op woensdag 23 mei in de 
personeelskamer van de school. De vergadering begint om 19.00 uur.  

Fides 

In onze groepen besteden we gedurende het hele schooljaar aandacht aan de 
symbolen van Fides weerbaarheidstraining, zo ook aan het symbool: de 

sleutelbos. 
We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Als je een bos vol 

sleutels hebt en je weet niet welke de juiste is, dan zit er niets anders op dan te 
proberen, net zo lang tot je de goede hebt. Er is één grote sleutel: Ik geloof in 

mezelf! 
 

 
 
 

 
 

  


