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Informatie van de MR
De laatste vergadering van de MR was vorig schooljaar op 27 juni. Hierover willen we
het volgende terugkoppelen:
- Ruth heeft met ons het jaarplan, de eindopbrengsten en evaluatie besproken.
- De schoolgids is goedgekeurd.
- Bo Bok en Ad van Kester zijn opnieuw herkozen in de MR. Er zijn geen nieuwe
aanmeldingen gekomen.
Binnenkort worden de MR vergaderingen voor het nieuwe schooljaar gepland.

Inloopavond
Tijdens een werkoverleg hebben we als team besloten om op 17 september een
inloopavond te organiseren. We willen iedereen (kinderen en ouders) uitnodigen voor
deze avond. Vanaf 18.00 uur staan de deuren van onze school open. Om 19.30 uur
sluiten we de deuren weer, zodat de kinderen op tijd thuis zijn. De informatie over het
voortgezet onderwijs voor groep 8 en hun ouders volgt aansluitend om 19.45 uur.
Desgewenst kunnen kinderen uit groep 7 en hun ouders aansluiten. Verdere informatie
volgt volgende week.

Informatie uit de schoolgids
We willen de volgende informatie extra onder de aandacht brengen:
-

-

Start van de dag:
De kinderen zijn 10 minuten voor aanvang van de lessen welkom op school.
Vanaf 8.20 uur mag uw kind naar de klas en kan het kiezen uit diverse
activiteiten. Alle kinderen gaan ′s morgens bij de eerste zoemer om 8.25 uur naar
binnen, zodat om 8.30 uur alle kinderen binnen zijn en de lessen kunnen
beginnen. Het is erg storend voor de groep en uw eigen kind als u te laat komt.
Gym:

-

Groep 3 t/m 8 gymt iedere week op dinsdag en vrijdag. Fijn als uw kind op deze
dagen gymkleding en gymschoenen bij zich heeft. Kinderen van groep 1-2
gebruiken alleen gymschoenen en bewaren deze in de klas.
Verjaardag vieren in de klas:
Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. We geven als school het advies
om gezond te trakteren. Houdt u de traktatie klein?

20 jaar Novum
Onze stichting, SKPO-Novum, bestaat dit jaar 20 jaar. Dat vieren wij op de eerste plaats
met de kinderen. Op maandag 10 september komen de ‘Hippe Gasten’ optreden in de
Kersouwe.

Om 11.00 uur start het optreden. Via de leerkracht van uw kind krijgt u hierover meer
informatie en het verzoek om ons te helpen bij het vervoer. Nieuwsgierig? Kijk eens op
YouTube bij: de Hippe Gasten. Zij hebben erg leuke, eigentijdse kinderliedjes.

Visie
Vorig jaar hebben wij als team de visie van onze school onder de loep genomen en
eigentijds gemaakt. Met het oog op nu én op de toekomst willen we de kinderen helpen
in hun ontwikkeling. Wij hebben de kinderen van de kinderklankbordgroep en de ouders
van de ouderklankbordgroep nauw betrokken bij het tot stand brengen van deze nieuwe
visie. Heeft u hem al gelezen? De gehele visie staat voor in de schoolgids die u vorige
week ontving.
Bij deze alvast de laatste twee alinea’s:
Ouders zien we als belangrijkste partners in opvoeding en onderwijs. Samen met ouders
en leerlingen werken we aan persoonsvorming, talentontwikkeling, kennis en
vaardigheden. Onderwijs en opvoeding zijn in onze ogen een ononderbroken en
gezamenlijk proces. Afstemming tussen ouders en school is noodzakelijk. Wij vragen
van ouders een actieve, samenwerkende houding om gezamenlijke doelen te bereiken.
In onze visie hebben we onze kijk op onderwijs en ontwikkeling voor de komende jaren
vastgelegd. Onderwijs is nooit af. Dat betekent dat we alert blijven en ons onderwijs
voortdurend met een open blik en kritische houding volgen en bijstellen. Vanuit deze
visie gaan we onderwijs concreet vormgeven. We staan open voor ideeën en willen
graag samen kleur geven aan onderwijs op ’t Palet.

Afscheid juf Jeanne
Op woensdag 5 september a.s. nemen wij afscheid van juf Jeanne. Na jaren gewerkt te
hebben op de administratie van onze school, gaat zij nu met pensioen. Wilt u haar de
hand schudden, dan bent u op 5 september om 12.00 uur van harte welkom in de
speelzaal van onze school. We hebben juf Jeanne dan op deze dag met de kinderen al in
het zonnetje gezet.

Wassen T-shirts
Op schoolreis, met de sportdag en tijdens het voetbaltoernooi dragen de kinderen van
onze school onze schoolshirts. Nu zijn wij op zoek naar één of meerdere ouders die die
t-shirts voor ons willen wassen. Hier staat natuurlijk een kleine vergoeding tegenover.
Interesse? Stuur een mail naar info@paletdinther.nl of loop even binnen bij Ruth.

Sleutelhouder
Onze school heeft een alarmsysteem. Wanneer dit alarm afgaat, belt de meldkamer
naar de sleutelhouder van de school. Deze gaat dan even ter plaatse om te kijken wat
er loos is. Wij zoeken nog een sleutelhouder. Wilt u meer weten of heeft u
belangstelling, neem dan contact op met Ruth.

Bijlage 1:
Jeugdgezondheidszorg op school
Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Als ouder speelt u hierin
een belangrijke rol. Maar gelukkig staat u er niet alleen voor. De jeugdgezondheidszorg van
de GGD kijkt graag met u mee naar de ontwikkeling van uw kind.
U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat plaatsvindt op het
consultatiebureau. Bij de uitnodiging voor het contactmoment ontvangt u een vragenlijst.
Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?
 Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook de
oren en ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en ontwikkeling van
uw kind.
 Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht.
Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De
jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op
www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties.
Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten, maar ook tijdens het inloopspreekuur of
telefonisch spreekuur, al uw vragen stellen over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding
van uw kind.
- Inloopspreekuur Heeswijk-Dinther: dinsdag 9:00-10:30 in Cultureel Centrum Servaes
- Telefoonnummer en e-mailadres GGD Bernheze: 088-3687179,
cbbernheze@ggdhvb.nl
- Klantcontactcentrum GGD Hart voor Brabant: 0900-4636443
Samenwerking met school
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als
voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne
begeleider hoe het met uw kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen
ook deel aan de Zorg Advies Teams op school.
De GGD doet meer!
 De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij het structureel en planmatig uitvoeren van
gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde School aanpak. Centraal staat de
vraag van de school. Deze aanpak stimuleert de gezondheid van leerlingen en
leerkrachten. De school heeft rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren,
educatie, omgeving en beleid. De GGD ondersteunt ook bij het aanvragen van vignetten.
Meer informatie: www.gezondeschool.nl.


De GGD biedt leerkrachten en intern begeleiders ondersteuning en advies bij
vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.



Externe vertrouwenspersoon (EVP): als uw school een abonnement heeft, kunt u bij
vragen en problemen direct contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Het
telefoonnummer 088-3686813 is tijdens kantooruren bereikbaar.

Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg
Janneke v. Dijk, jeugdarts
Dion Verstegen jeugdverpleegkundige, d.verstegen@ggdhvb.nl
Christel van Helvoirt, gezondheidsvoorlichter
Meer informatie, hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of
hebt u twijfels over de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD
Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot
17.00 uur. Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl/mijnkind.

Bijlage 2:
CURSUS BLINDTYPEN groep 7 en 8 op ‘t Palet.
Half/eind september start op het Palet op dinsdagmiddag na schooltijd weer de cursus
blindtypen voor kinderen uit groep 7 en 8. Iedereen kan in een korte tijd leren typen
volgens het 10 vinger-blindsysteem. De beste leeftijd om te leren typen is groep 7 of 8. Wil
je ook lekker snel en zonder fouten met tien vingers leren typen? Dat kan. Je krijgt les
samen met andere kinderen van je eigen school of bij jou uit de buurt. Je maakt gebruik van
een computerprogramma waarbij je direct je resultaten kunt zien. Typeles is leuk en nog
veel leuker met andere kinderen samen!
Op bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs wordt door de leerlingen zowel in als
buiten de les veel gebruikt gemaakt van de laptop o.a. om het huiswerk te maken.
Een goede typevaardigheid bespaart dan heel veel tijd. Er wordt verder tijdens de lessen
ook aandacht gegeven aan een goede zithouding om vooral rug- en nekklachten te
voorkomen.
Met kinderen, die een vorm van dyslexie hebben, wordt tijdens de cursus en bij het examen
rekening gehouden. Op onze site kunt u meer lezen over wie wij zijn en op welke
basisscholen wij de cursus blindtypen verzorgen.
De kosten van de cursus (inclusief huur cursusboek) zijn € 165,-. Voor het examen worden
geen extra kosten in rekening gebracht. Uitgebreide informatie of aanmelden van uw kind
kan via de site: www.iedereenkantypen.nl
Indien de aanmelding goed verstuurd is ontvangt u automatisch een bericht dat wij de
aanmelding ontvangen hebben. Neem anders contact op. Hebt u vragen bel of mail me.
Harry van der Steen, telefoon 06-53830572 of mail: info@n-c-o.nl.

