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In deze Paletter: 

 
1. Ouderraad 
2. Staken 

3. Lentekriebels 
4. Roefeldag 

5. Fides 
6. BVL 

 

Oudervereniging 
 

De schoolreis is dit jaar op 19 juni. Nadere informatie volgt nog. 
De sportdag is op vrijdag 20 april. De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen hieraan deel.  

Ze gaan een strijd aan met de scholen: het Mozaïek, St. Albertus, de Bolderik en Op 
Weg om de 1e plaats te bemachtigen, maar bovenal om er een leuke dag van te maken.  
Ouders, opa/oma’s, en anderen zijn altijd welkom om de kinderen aan te komen 

moedigen.  
Dinsdagochtend 13 maart hebben de kinderen een Paas-knutselochtend gehad.  

Alle kinderen hebben wat lekkers gekregen vanuit de oudervereniging.  
Vrolijk Pasen allemaal! 
 

Staking 13 april a.s. 
 

De teamleden hebben besloten om gehoor te geven aan de oproep van de vakbonden 
om wederom te staken. We zijn zeker blij met de eerste toezegging van de minister dat 
er per 1 augustus 2018 middelen vrij komen om de werkdruk aan te pakken. Hier 

hebben we als team woensdag 28 maart over vergaderd. Ook willen we de overige eisen 
ingewilligd hebben en we hopen dat de minister nog eens in de schatkist gaat zoeken. 

Zo is daar het tekort aan invallers! Sinds de kerstvakantie hebben wij al 8 dagen zelf 
voor vervanging moeten zorgen bij ziekte en afwezigheid van een leerkracht. De 

estafettestaking gaat door in Zuid Nederland en ook op ’t Palet gaan de deuren dicht op 
13 april a.s.  
 

Lentekriebels 
 

Het project ‘Lentekriebels’ zit er weer op. Met name in de bovenbouw zal dit thema nog 
wel een tijdje onder de aandacht blijven omdat het hoort binnen ons Topondernemers 
thema: ik-jij-wij. Het heeft ons in de groepen mooie gesprekken opgeleverd en in de 

loop der week raakten kinderen meer en meer gewend om te praten over seksuele 
ontwikkeling. Heeft u thuis ook deelgenomen aan het project? 

Omdat het project goed is bevallen en we met dit project voldoen aan een aantal 
kerndoelen voor het primair onderwijs zullen wij ook volgend jaar deelnemen aan deze 
themaweek. 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

Roefeldag 2018 
 
Zit je zoon of dochter  in groep 7 of 8 en vindt die het leuk om bij bedrijven te kijken 
wat daar zoal gebeurd? Of wil je kind misschien even meehelpen of weten hoe iets 

werkt? Schrijf het dan in voor de Roefeldag! Laat ze een groepje van 4 vrienden 
vormen, bedenk een leuke groepsnaam en geef ze op voor deze interessante dag op 

zaterdag 16 juni. Omdat de Roefeldag dit jaar voor de 20e keer wordt georganiseerd 
pakt de organisatie uit met iets spectaculairs! Wat dat is blijft nog even een verrassing. 
Vergeet niet in te schrijven vóór 18 mei! 

 

Fides: de ballon 
 
Het symbool, de ballon, van Fides wordt ingezet om duidelijk te maken wat 

zelfvertrouwen is en het belang van een goede houding en uitstraling te laten zien en te 
leren. Daarnaast wordt de ballon gebruikt om verschillende manieren van reageren uit 

te spelen. Wat als een kind heel boos wordt? Hoeveel ballonnen zet het dan op? 10? Dat 
is veel! Met minder ballonnen kun je ook duidelijk maken dat je boos bent. 

 
Nieuws van werkgroep  BVL 

 
‘Op Voeten en Fietsen naar school’ 
Deze week is de grote actie van ‘Op Voeten en Fietsen naar school’ weer van start 
gegaan. De actie duurt tot en met 12 april. Tijdens deze periode worden de kinderen 

gestimuleerd om zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen. Op de 
step of met skeelers mag natuurlijk ook. Door deel te nemen aan het verkeer 

ontwikkelen kinderen een beter inzicht in het verkeer. Ook betekent het dat er minder 
auto’s bij de school hoeven te zijn. Hierdoor wordt de verkeerssituatie rond de school 
veiliger. 

De klassen die tijdens de actieperiode het meest lopend of fietsend naar school zijn 
gekomen, krijgen aan het einde een leuke prijs! 

 
OK-actie 
Om voldoende veiligheid rondom de school te houden, houden we regelmatig een OK-

actie. Een aantal kinderen van groep 8 helpen hierbij. Binnenkort zijn we extra alert op 
het juist stallen van de fietsen in de fietsenstalling. Als de fietsen juist in de rekken 

geplaatst worden, houden we een overzichtelijke fietsenstalling en kunnen we alle 
fietsen plaatsen. 
 

Onderwijsmaatjes 
Op maandag 9 april a.s. komen de onderwijsmaatjes van onze school weer bij elkaar. 

Werkt u in het onderwijs en heeft u interesse om aan te sluiten? U bent welkom vanaf 
19.30 uur. 


