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In deze Paletter: 
 

 

6 december 10.30 uur 
Eind vorig schooljaar hebben wij doorgegeven dat we vanwege de uren dit schooljaar  

niet kunnen werken met studiedagen. We hebben toen besloten dat we, in verband met 
het Sinterklaasfeest op 5 december, de kinderen op 6 december willen laten uitslapen. 

De lessen beginnen die dag om 10.30 uur.  
De communicatie hierover is helaas pas laat op gang gekomen. Deze tijd is per abuis 

niet in de kalender opgenomen. Mocht u problemen hebben met de opvang van uw 
kinderen neem dan contact op met onze directeur.  
 

Vervanging  
Eén van de redenen om te staken op 5 oktober was het tekort aan leerkrachten en 

tekort aan vervangingen. We zien dat bij ons op school aan de grote verscheidenheid 
aan invallers wanneer een leerkracht langer ziek is. We proberen hier altijd zo snel 
mogelijk een blijvende oplossing voor te zoeken.  

Het kan ook voorkomen dat we, bij ziekte, geen vervanging hebben. U mag ervan 
uitgaan dat we er alles aan doen om dit te allen tijde op te lossen maar het kan 

voorkomen dat we een groep naar huis moeten sturen. Om u niet in de problemen te 
brengen is dat nooit op de dag zelf maar altijd na bekendmaking. Kinderen hebben recht 
op 7520 uur onderwijstijd in 8 jaar. De te naar huis te sturen groep zal dan ook een 

onderbouwgroep zijn. Voor deze kinderen kunnen we het aantal uren onderwijstijd 
gemakkelijker beïnvloeden en herstellen. 

 

Buiten spelen 
Sinds we werken met het continurooster spelen de kinderen rondom de school, op het 
grasveld. We zijn daar wat speelmogelijkheden aan het maken. Nu het zo nat is buiten 
is het niet de bedoeling dat kinderen in de sloot spelen. Dit geldt  totdat het weer het 

toelaat om hier wel te spelen. De zone rondom dat grasveld bestaat uit veel struiken. 
We willen dat de kinderen deze heel laten en daarmee respect tonen voor de natuur. 

Het spelen op het gras brengt veel zand met zich mee. Wij vragen de kinderen dan ook 
altijd om hun schoenen goed te vegen wanneer ze naar binnen gaan. Er komen extra 
veegmogelijkheden.  
 

Waarom voorlezen belangrijk is 
Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling 
van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is 

voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren wel 1000 nieuwe woorden 
tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. Kinderen leren 
sneller zelf lezen als ze worden voorgelezen. Door met het kind ook te praten over het 

boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan. 
In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en 

zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook. Afhankelijk van 
het onderwerp van het boek leert het kind veel over de wereld om zich heen, waardoor 
hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen.  

Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is 
kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te 

komen over deze onderwerpen. 



 
 

 

 
Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen 
beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het 
voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van 

een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens 
het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur 

in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel 
voor het slapen gaan. 
 

Feest meneer Gerard 
Zoals u misschien al gehoord heeft gaat onze collega Gerard van Hintum binnenkort met 

pensioen. Dit laten we niet zomaar gebeuren. 
Er wordt een afscheid georganiseerd door de kinderen en de leerkrachten van onze 

school. Dit vindt woensdag 20 december plaats. U bent van harte welkom om daarbij te 
zijn en wel bij de opening van de dag om 8.30 uur op het schoolplein. 
Het is daarbij de bedoeling dat de ouders achter de muurtjes blijven staan en dat de 

kinderen meneer Gerard verwelkomen door het maken van een haag waar hij en zijn 
gezin doorheen lopen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als daar vele ouders bij aanwezig 

zijn. 
Schooltijden 

Om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen en om 8.25 uur moeten de kinderen naar 
binnen. Om 8.30 uur starten namelijk de lessen. Het is vervelend voor uw eigen kind en 
de andere kinderen wanneer een kind te laat komt. Tevens is het lastig voor de 

leerkrachten die om 8.30 uur met de activiteiten beginnen. Wanneer u als ouder graag 
de leerkracht van uw kind voor korte vragen wilt spreken dan kunt u even binnenlopen. 

Indien u meer wilt weten kunt u het best even mailen en een afspraak maken.  
 

Save the date 
Dit schooljaar gaan we voor de eerste keer werken met het programma ‘Lentekriebels’ 
van de GGD. Dit programma gaat over het thema relationele en seksuele vorming en 

heeft landelijke bekendheid. Bij dit programma hoort een ouderavond en die wordt 
gehouden op donderdag 15 maart 2018. Van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur bent u 

welkom. Noteert u de datum alvast? 

Informatie van BVL werkgroep 
“Op voeten en fietsen naar school” 

In oktober is er weer een telling van “Op voeten en fietsen naar school” geweest. De 
bekers zijn deze keer gewonnen door groep 1-2a, 4a en 6b. 

 
 

Fietsverlichtingsactie 

Fietsen in het donker zonder goede verlichting is 

levensgevaarlijk. Zeker kinderen zonder licht op de fiets 
worden al gauw over het hoofd gezien. Daarom heeft ’t 
Palet dit jaar weer de verlichtingsactie georganiseerd. 

Dinsdag 21 november, woensdag 22 november en 
donderdag 23 november konden de kinderen van ’t Palet 

de verlichting van hun fiets op school laten controleren.  



 
 

 

Dit gebeurde door ouders, leerkrachten en kinderen van groep 8. Ook de wijkagent 
kwam meehelpen met controleren. Heel veel kinderen hebben van deze gelegenheid 

gebruik gemaakt. Bij meer dan 210 kinderen was de fietsverlichting prima in orde. Deze 
kinderen hebben een leuk cadeautje gekregen.  

Nieuws van de ouderraad 
Op de eerste plaats even een herinnering voor de ouders die de vrijwillige ouderbijdrage 

nog niet hebben overgemaakt. Wilt u dit alsnog doen? 
 
Dan goed nieuws: de Sint en zijn pieten zijn weer in het land! Ook dit jaar komt de Sint 

op 5 december onze school bezoeken om de vrolijke en blije snoetjes van onze kinderen 
te zien. De ouders zijn dan ook van harte welkom om de Sint met zijn pieten te 

onthalen. Dit gebeurt bij aanvang van de school om 8.30 uur.  De kinderen van de 
groepen 1 t/m 4 zijn naar het centraal pieten bureau in Veghel geweest. Dit was zeer 
leuk! Verder wensen wij iedereen een fijne Sinterklaasavond. 

 
We kijken ook alvast even vooruit: met kerst, op donderdag 21 december, gaan de 

kinderen ‘s avonds heerlijk genieten van hun zelf gemaakte kerstdiner. De precieze 
informatie hierover volgt nog.  

Fides 
Vorig jaar hebben we een cursus Fides gedaan als team. De symbolen die we hebben 
leren hanteren zijn aangeboden in een ouderavond. Op deze manier spreken we op 

school dezelfde taal naar kinderen toe als het gaat om hun sociaal emotionele 
ontwikkeling, weerbaarheid en omgaan met jezelf en de ander. Op de site van Fides is 

meer te vinden: www.fides-wbt.com  
 

Kent u deze nog ? Misschien kan uw kind er meer over vertellen. 

 

http://www.fides-wbt.com/

