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Informatie van de ouderraad
Ook voor de ouderraad is het nieuwe schooljaar weer begonnen. De eerste vergadering
is een feit, er wordt alweer flink gebrainstormd over de invulling van alle activiteiten
waar de ouderraad de leerkrachten bij ondersteunen.
Wij hebben vorig schooljaar de balans kritisch bekeken en zijn tot de conclusie gekomen
dat de ouderbijdrage van €12,- niet meer kostendekkend is. Alle prijzen zijn de laatste
jaren omhoog gegaan, maar onze contributie is al jarenlang hetzelfde gebleven. We zijn
dus genoodzaakt om de ouderbijdrage te verhogen. Deze wordt vanaf dit schooljaar
€20,- per kind, de bijdrage komt volledig ten goede van uw kind. Van dit bedrag worden
alle activiteiten betaald! Voor de ouders met een machtiging tot automatische incasso, u
hoeft hier zelf niks voor aan te passen. Voor de ouders die het bedrag zelf aan ons
overmaken: wilt u het bedrag aanpassen naar €20,-?
Heeft u een kind in groep 1 of 3 zitten en lijkt het u leuk om samen met ons de
activiteiten mee te organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Daarnaast stelt Suzanne
Kabboord zich herkiesbaar voor groep 5. Wilt u meer informatie over de ouderraad? Mail
ons dan even op ov@paletdinther.nl. Wij nemen dan graag contact op!
Social schools
99% van alle kinderen heeft minimaal één ouder die zich heeft zich aangemeld bij Social
schools. Dit is een privacy beschermd systeem waarmee we voldoen aan de wettelijke
eisen. Alle communicatie gaat via dit systeem. U krijgt groepsberichten en persoonlijke
gesprekken van de leerkracht. Heeft u nog vragen over dit systeem? Meneer Bas, onze
ICT-er kan u wellicht helpen.
Informatie avond
Maandag 17 september hadden we een nieuwe manier om de informatie avond vorm te
geven. Kinderen mochten hun eigen ouders van informatie voorzien tijdens een
rondleiding. Ons is het goed bevallen! En u? Mail uw bevindingen maar door.
Tijdens de ouderklankbordgroep gaan we hierover in gesprek. Wilt u deelnemen aan
deze groep, dan kunt u een mail sturen naar Ruth. Wilt u iets meegeven over de
informatie avond dan mag dat ook per mail! info@paletdinther.nl

Afscheid Peter van Maasakker
Peter van Maasakker neemt afscheid van het
onderwijs op 't Palet. De laatste jaren van zijn
onderwijscarrière heeft meester Peter les gegeven
aan de kinderen van groep 6. Peter heeft altijd oog
voor zijn kinderen, dat kun je al merken als Peter de
school binnenloopt. Kinderen uit zijn groep komen
meteen naar hem toe voor een eerste praatje.
Elke morgen loopt Peter vanuit zijn huis naar school.
Dit schooljaar heeft hij vaker zijn gitaar bij zich om
muziek te geven aan alle kinderen van 't Palet. Peter
kan geweldig gitaar spelen, dat weten de kinderen.
Daarom hebben we als team gekozen voor een
muziekthema: "Daar zit muziek in."
Op vrijdag 12 oktober is het de laatste schooldag van Peter. We weten nu al dat Peter
en zijn familie zullen gaan genieten van deze mooie dag vol muziek.
's Middags is in de Zaert vanaf 13.00u. de slotvoorstelling te bewonderen; deze
voorstelling wordt met alle groepen tegelijk gedaan. U bent als ouder van harte welkom
om naar deze voorstelling te komen kijken vanaf de tribune. Vanaf 15.00u. nemen we
als team afscheid van Peter in de Toren.
Visie en respect
Uit de nieuwe visie:
Ouders zien we als belangrijkste partner in opvoeding en onderwijs. Samen met ouders
en leerlingen werken we aan persoonsvorming, talentontwikkeling, kennis en
vaardigheden. Onderwijs en opvoeding is 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.
Op onze school hanteren we zogenaamde kapstokregels. Deze vind je door de hele
school en boven de ingangen. Eén van die kapstokregels is respect! Dat betekent
respect voor jezelf en voor de ander maar ook voor spullen van jezelf, een ander en
school. We zijn de laatste tijd druk met het aanspreken van kinderen op ongewenst
gedrag zoals:
- fietsen van een ander op slot zetten en sleutel weg gooien
- op de muur tekenen met STOEPkrijt
- wc papier in de pot gooien, plassen in de pot
- heb je geknoeid? Vlekken even oppoetsen
- spullen van jezelf en een ander aan de kapstok hangen en laten hangen
Helpt u ons mee? Praat u hier thuis over met uw kinderen? Dan leren we ze samen
respect te hebben.

WIJ TONEN RESPECT

Afsluiting Leesmiljonairs
Heel veel kinderen deden deze zomer mee aan
Leesmiljonairs,
het
leesprogramma
van
de
bibliotheken in Bernheze.
Ze probeerden zoveel
mogelijk te lezen om samen heel veel leesminuten te
halen. En met succes! De leesthermometer in de
bibliotheek nadert de 1 miljoen leesminuten! Een geweldige prestatie waar alle kinderen
trots op mogen zijn.
Een miljonairsfeest hebben ze dan ook dik verdiend.
Kinderboekenschrijfster Tosca Menten, bekend van o.a. Dummie de Mummie boeken,
zal dit jaar het miljonairsfeest verzorgen.
Op vrijdagavond 12 oktober worden alle kinderen die mee hebben gedaan aan
‘Leesmiljonairs’ uitgenodigd voor haar theatervoorstelling ‘Bomkak zing’s!’ .
Een voorstelling vol vreemde personages, gekke verhalen en vrolijke liedjes over de
boeken van Tosca Menten. Deze keer met een Jamaicaans sausje in verband met het
verschijnen van Dummies tiende jubileumboek. Tosca Menten zal er samen met alle
leesmiljonairs een knotsgek feestje van maken! Neem daarom ook de Leesmiljonairs
Diploma ‘s mee.
Na afloop van de voorstelling zal Tosca Menten handtekeningen uitdelen.
Alle kinderen die meedoen aan Leesmiljonairs zijn via de mail uitgenodigd.
Geen bericht ontvangen?
Ga dan snel naar de bibliotheek om je aan te melden. De toegang is gratis en
aanmelden kan tot 5 oktober.
Datum: vrijdag 12 oktober
Tijd: 19.00 – 20.30 uur (de voorstelling begint om 19.00 dus graag aanwezig
zijn vanaf 18.45 uur) Locatie: Nesterlé gebouw in Nistelrode (Parkstraat 2)

Studenten die stage lopen op onze school dit schooljaar

Onze school vindt het heel belangrijk dat studenten de mogelijkheid en de kans krijgen
om ervaring op te doen in en rondom het werkveld. Daarom ziet u dit schooljaar
weer diverse studenten op ‘t Palet. Ze stellen zichzelf voor, zodat u weet wie u tegen
kunt komen.
Mijn naam is Tom van Moorsel. Ik ben 24 jaar en woonachtig in Uden en Nijmegen. Ik
ben 4de jaar HU student. Ik doe mijn best om dit jaar af te studeren aan de
lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn. Ik geef 2 dagen in de week les op het ROC
Midden Nederland opleiding Maatschappelijke Zorg, te Utrecht. Daarnaast volg ik mijn
minor (specialisatie) op de HAN als GGZ-Agoog. Om deze minor goed te volbrengen
moet ik een individueel rehabilitatie plan schrijven voor één kind die last heeft van
psychiatrische aandoening zoals ASS of ODD.
Hiervoor loop ik stage bij stichting Novum waar ‘t Palet ook onderdeel van is. Anne van
den Heuvel is mijn werkplekbegeleidster. Helaas zal ik maar weinig op ‘t Palet aanwezig
zijn i.v.m. mijn studie en werk. Het gaat over maximaal 10 stagedagen op donderdag,
waarin ik dan gemotiveerde gespreksvoering en het individueel rehabilitatie plan toepast
bij één kind van stichting Novum met ASS of ODD.
Tot snel en met sportieve groet, Tom van Moorsel.

Mijn naam is Kayleigh Bronts en ik ben geboren op 3 augustus 2002
in Veghel. Ik woon in Heeswijk-Dinther. Mijn gezin bestaat uit vier
personen, mijn moeder (Natasja), mijn vader (Stefan) en mijn zus
(Sharona). Mijn sport is voetbal op voetbalclub Vorstenbossche boys
en ik heb hier heel veel plezier in. Mijn hobby’s zijn, zoals elke
leeftijdsgenoot denk ik wel heeft, op bed of op de bank een film
kijken en met vrienden/vriendinnen afspreken.
Ik doe de sportopleiding op ROC de Leijgraaf. Wat ik met de
opleiding wil bereiken, is dat ik meer leer over het lesgeven aan
mensen en het lichaam van een mens ontdekken. Wat ik na de
opleiding wil doen weet ik zelf nog niet, maar ik vermaak me wel op
de opleiding. Voor mijn stage ben ik ook te vinden op de voetbalclub,
waar ik training geef aan de mo11. Ik loop op vrijdag stage op
basisschool ’t Palet in Dinther, in gymzaal De Zaert, waar ik veel
plezier in heb. Groetjes, Kayleigh.
Hallo, mijn naam is Anouk Hermans en ik ben 18 jaar oud.
Ik zit in het eerste jaar van het Summa College en doe de opleiding sport en beweging.
Ik ga dit jaar de kinderen van 't Palet op vrijdag de gymlessen geven. Ik vind het leuk
om met kinderen om te gaan en om ze iets nieuws aan te leren! Zelf geef ik al een
aantal jaren training bij mijn waterpoloclub. Ik beoefen deze sport dan ook al een aantal
jaren met veel plezier.
Vroeger heb ik zelf ook op 't Palet gezeten en ik vond dat altijd een fijne en vertrouwde
basisschool om naar toe te gaan.
Ik zie er naar uit om hier de gymlessen, op vrijdag in de Zaert te verzorgen!
Groetjes, Anouk.
Hoi, ik ben Hannah van Erp. Ik ben 17 jaar oud en woon in
Heeswijk- Dinther. Vorig jaar heb ik mijn vmbo-t diploma gehaald.
Op dit moment zit ik in het 2de jaar van de opleiding
onderwijsassistenten op het Summa College in Eindhoven. Misschien
bent u mij al ooit tegen gekomen, want ik heb zelf ook op ’t Palet
gezeten. Daarom vind ik het ook super leuk dat ik hier nu stage mag
komen lopen in groep 4/5. Hier ben ik het hele schooljaar op
donderdag en vrijdag. Ik heb er heel veel zin in en weet zeker dat
het een leuke en leerzame tijd gaat worden! Groetjes, Hannah.
Hallo, mijn naam is Bram van Santvoort. Ik ben 23 jaar en woon in Heeswijk-Dinther.
Ik ben een fanatieke hockeyer en doe dit daarom ook drie keer in de week, bij
hockeyclub Geel-Zwart in Veghel. Tevens werk ik bij bioscoop Industry in Veghel.
Voor mijn studie ben ik dit jaar op 't Palet te vinden. Ik studeer namelijk aan de Pabo te
Veghel. Momenteel ben ik derdejaars student en loop ik stage in groep 8b.
Groetjes, Bram van Santvoort.
Hallo allemaal!
Mijn naam is Ilja Dobbelsteen. Ik ben 16 jaar oud en kom uit
Heeswijk. Daar woon ik samen met mijn ouders en mijn 2 broertjes.
Ik zit op ROC de Leijgraaf in Veghel, waar ik het excellent traject
‘onderwijsassistente’ volg. Deze opleiding duurt twee jaar en ik zit nu
in mijn laatste jaar. Hiervoor heb ik 4 jaar op het Fioretti College
gezeten, waar ik mavo heb gedaan. Na deze opleiding wil ik graag
naar Fontys Hoge School Voor De Kunsten in Tilburg om daar de
opleiding ‘docent beeldende vorming’ te gaan volgen. Mijn hobby’s
zijn tekenen, schilderen, muziek luisteren en muziek maken. In mijn
vrije tijd ga ik graag naar optredens van mijn favoriete band.
Dit jaar kom ik op basisschool ’t Palet stage lopen en wel in groep 7.
Ik heb hier ontzettend veel zin in! Groetjes Ilja.

Ik ben Eric, de stagiaire in groep 8A. Samen met Frenk zal ik aankomend jaar, zeker tot
februari, elke maandag en dinsdag aanwezig zijn. Om de 5 weken ben ik er een hele
week. Ik kom uit Veghel en ga daar ook naar de Pabo, inmiddels zit ik in het derde
leerjaar. Buiten mijn stage en opleiding om ben ik vaak te vinden op mijn bijbaantje in
Veghel bij The Space. Ook vind ik het leuk om stukken te fietsen en om met vrienden
een potje te poolen. Mocht u nog vragen hebben of een keer persoonlijk kennis willen
maken, dan kunt u altijd binnen lopen. Tot ziens! Groeten, Eric.
Hoi allemaal! Mijn naam is Carmon Megens. k woon in Nistelrode
samen met mijn ouders en broertje van 16. Ik ben 18 jaar oud en
ben 2 jaar geleden begonnen aan de opleiding onderwijsassistent,
deze opleiding volg ik op het ROC De Leijgraaf in Veghel. Voordat ik
aan deze opleiding begon, heb ik op Het Hooghuis in Heesch gezeten
en nadat ik daar mijn diploma had gehaald, heb ik één jaar HAVO
gedaan. Tijdens dit jaar kwam ik erachter dat ik juf wilde worden, en
dat is nog steeds zo! Daarom ben ik begonnen aan de opleiding
onderwijsassistent. Ik ga dit schooljaar hopelijk slagen en dan ga ik
naar de PABO. Naast school heb ik nog veel meer dingen te doen. Ik
sport graag, en dan vooral volleybal! Ik heb dit tot een jaar geleden
op hoog niveau gedaan, ben erg fanatiek. Door een blessure ben ik
helaas gestopt met topvolleybal. Nu speel ik in het dames 1 van VV
Skunk in Veghel en heb het hier erg naar mijn zin. Ik zie jullie,
ouders en kinderen, vast een keer! En mocht u nog meer over mij
willen weten, ik ben dit jaar te vinden in groep 5/6.
Groetjes, Carmon.
Ik ben Lieke van de Rijdt. Ik ben geboren op 6 februari 2001 en ben
dus 17 jaar oud. Ik heb één zus, Loes, zij is 20 jaar oud. Ik woon in
Zijtaart. Ik werk op de versafdeling bij Jumbo de Boekt te Veghel en
daarnaast pas ik ook regelmatig op. Ik heb jaren gevoetbald en ben
lang lid geweest van een gitaarclub. Tegenwoordig fitness ik en speel
ik nog steeds graag gitaar. Ook vind ik het leuk om te lezen en met
vriendinnen af te spreken.
Als vooropleiding heb ik de havo gedaan. Ik ben de PABO gaan doen,
omdat ik altijd al met kinderen heb willen werken. Zeker na het
geven van een muziekles en na het houden van een profielwerkstuk
over kindertekeningen, wist ik zeker dat ik voor de klas wilde staan!
Nu sta ik in groep 5! Groetjes, Lieke.
Mijn naam is Rico Heesakkers. Ik kom uit Vorstenbosch en ben 19
jaar oud. Ik ben toen ik 2,5 was geadopteerd. Ik heb in het verleden
aan vele sporten gedaan. Tegenwoordig doe ik aan kanoën en
fitnessen. Ik ben naar de basisschool Op Weg gegaan. Daarna ging
ik naar de middelbare school Udens college, richting Kader.
Toen ik voor een vervolgopleiding moest kiezen, twijfelde ik nog aan
de richting. Uiteindelijk wist ik wel wat ik wilde! Dat was mensen
gaan helpen met sporten. Dus ben ik aan de opleiding sport en
bewegen begonnen.
Ik ben behulpzaam en bescheiden en vind het nog wat lastig om
dingen uit te leggen en de goede woorden vinden. Ook zou ik wat
assertiever willen worden. Verder ben ik vriendelijk en enthousiast.
Groetjes, Rico.

