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Continurooster 

Na de laatste enquête over het continurooster hebben we wat aanpassingen 
gedaan op onze school. Zo hebben we het gras opnieuw aangelegd om op een 

later tijdstip daar fijn op te kunnen spelen. Ook hebben we koelkasten gekocht 
om het drinken van de kinderen koel te zetten. Heeft u nog andere tips? Mail ze 

even naar info@paletdinther.nl. 
Met kinderen in gesprek 

Door gesprekken met kinderen te voeren, betrekken we hen actief bij hun eigen 
ontwikkeling. Hierdoor leren ze kritisch te denken en te reflecteren op hun eigen 

leerproces. Daardoor zullen ze het leren op school als zinvoller ervaren. Ook 

neemt hun welbevinden toe. Kinderen geven de leerkracht waardevolle 
informatie over hun ontwikkeling en hun welbevinden. Zo krijgen we een goed 

beeld van wat het kind nodig heeft om goed te kunnen leren en zijn talenten te 
ontwikkelen. Deze gesprekken met kinderen voeren wij ook op onze school. Om 

u als ouders hierin te betrekken gaan we vanaf komend schooljaar in gesprek 
met ouders én kinderen. Het eerste oudergesprek zal zijn in oktober. Hierin staat 

de voortgang en het welbevinden van uw kinderen centraal. De kinderen sluiten 
hier nog niet bij aan. In februari/maart en juni spreken wij met ouders over de 

voortgang n.a.v. de rapporten. Hier sluiten de kinderen van groep 5 t/m 7 wel 
bij aan. De kinderen en ouders van groep 8 hebben een andere gesprekscyclus. 

In de nieuwe schoolgids vindt u alle informatie hierover. 
Verdeling groepen 

In Bernheze worden steeds minder kinderen geboren. Dat merken wij op de scholen 

binnen onze stichting, ons leerlingaantal daalt. Zo ook op onze school. 
Dat wil zeggen dat we moeten nadenken over een andere verdeling van de kinderen. 
We werken volgend schooljaar met 13 groepen en deze zijn als volgt verdeeld: 

 

2 groepen 1-2  1 groep 5  

1 groep 2/3  1 groep 5-6  

1 groep 3  1 groep 6  

1 groep 4  2 groepen 7  

1 groep 4-5  2 groepen 8  

 
Zoals u ziet gaan we werken met combinatiegroepen. We hebben criteria en een 

procedure met leerkrachten opgesteld om de kinderen evenredig te verdelen. Met deze 
Paletter sturen wij een brief mee over deze procedure. 
 



 
 

 

Vakanties 2018-2019 

Vakanties  Eerste dag  Laatste dag  

Herfstvakantie  15-10-2018  19-10-2018  

Kerstvakantie  24-12-2018  04-01-2019  

Carnaval  04-03-2019  08-03-2019  

Paasmaandag  22-04-2019    

Meivakantie  22-04-2019  03-05-2019  

Hemelvaart  30-05-2019  31-05-2019  

Tweede pinksterdag  10-06-2019    

Zomervakantie  06-07-2019  16-08-2019  

MR – informatie  

Op woensdag 23 mei heeft de MR weer vergaderd. Ruth heeft ons geïnformeerd 
over verschillende onderwerpen. We willen hierover het volgende terugkoppelen: 
 - De MR heeft instemming gegeven op de volgende punten: personele 

begroting, formatiebesteding, urenverdeling inclusief studiedagen binnen het 
jaarplan. 
- De PMR verleent instemming over de inzet van de werkdrukgelden. 
- Ad van Kester en Bo Bok zijn aftredend en herkiesbaar voor de MR. 

Leerkrachten en ouders worden hierover geïnformeerd. 
De volgende MR vergadering vindt plaats op woensdag 27 juni in de 

personeelskamer van de school. De vergadering begint om 19.00 uur en is 
tevens de laatste van dit schooljaar. 

Oudergesprekken 
Op maandag 2 juli om 14.15 uur krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 het 

rapport mee naar huis. Daaraan voorafgaand, op donderdag 21 juni en dinsdag 
26 juni vinden de oudergesprekken plaats. Hiervoor worden alle ouders van 

leerlingen van de groepen 5 t/m 7 van harte uitgenodigd. Voor de leerlingen van 
de groepen 1 t/m 4 zijn de gesprekken alléén bedoeld voor ouders die 

uitgenodigd zijn door de leerkracht. Mocht u zelf nog prijs stellen op een 

gesprek, neem dan eerst even contact op met de leerkracht van uw kind.  
Groep 8 nieuws 

De kinderen in groep 8 zijn aan de laatste weken op 't Palet begonnen. Dit is 
voor hen een bijzondere tijd. Er staan voor hen nog veel dingen op het 

programma, zoals EHBO-lessen, de musical en het kamp.                     
Er wordt al druk geoefend voor de musical die dit jaar in het cultureel centrum 

Serveas zal plaatsvinden. Deze wordt opgevoerd op dinsdag 3 juli.        
Het kamp zal plaatsvinden van 12 t/m 15 juni. 

Fides 
Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat 

denken we en waarom denken we zo? Denken we wel gezond? 
Met de ‘ojee’ en ‘oké’ gedachte proberen we duidelijk te maken 

hoe je een positievere omgang kunt verkrijgen met jezelf en de 
ander. 

 

 
 


