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Invalproblematiek
Zoals in de krant is te lezen en op het nieuws is te zien is er een tekort aan (inval)leerkrachten
ontstaan. Met man en macht werken wij bij ziekte van een collega aan het zoeken van
vervanging. Hierover heeft onze algemeen directeur een brief geschreven die we bijvoegen. Kent
u nog iemand met een onderwijsbevoegdheid die wel wil invallen in geval van nood? Ik hoor het
graag! Mail maar naar info@paletdinther.nl.
Ouderklankbordgroep
Vanavond is de eerste bijeenkomst. Wilt u aansluiten om mee te praten over de ontwikkelingen
bij ons op school? Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.
Fides
Tijdens de laatste studiemiddag van het team hebben we de nascholing gehad van Fides. Henk
de Visser herhaalde met ons de handvatten die wij kinderen leren om goed om te aan met
zichzelf en de ander. Ook hierbij bent u als ouder belangrijk. Kijkt u eens op de site van Henk en
Ingrid: www.fides-wbt.com. Hierop worden de symbolen uitgelegd die wij gebruiken.
Kerstmusical
Op donderdagavond 20 december gaan de leerkrachten van onze school een leuke kerstmusical
opvoeren in het Cultureel Centrum naast de kerk. We houden nog even geheim hoe de musical
heet, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Alle kinderen van onze school en hun ouders
mogen gezellig samen komen kijken! We zullen de musical deze avond 3 keer opvoeren en wel
om 17.00 u., 18.30 u. en 20.00 u. Hou deze avond vrij om met het gezin te genieten van deze
leuke, sfeervolle musical. Verdere informatie volgt.
Ouderraad
De voorbereiding voor de eerste activiteit: Sinterklaas, is weer in volle gang. Om deze en alle
andere activiteiten succesvol te organiseren hebben wij de hulp van enkele ouders kei hard
nodig. De vacature voor de ouderraad staat nog open. Wie voegt zich toe aan onze gezellige
groep?
Het financieel jaaroverzicht is nagekeken en goedgekeurd door een onafhankelijke ouder buiten
de ouderraad en beschikbaar voor inzage. Voor meer informatie over de vacature of voor inzage
van het financieel jaaroverzicht zijn wij bereikbaar via ov@paletdinther.nl.
Kinderraad
We hebben een nieuwe kinderraad. Vanmorgen zijn er door de kinderraadkinderen van groep 8
gesprekken gevoerd met de mogelijke kandidaten uit groep 5, 6 en 7 en van daaruit is er
unaniem gekozen. De kinderraad bestaat vanaf vandaag uit de volgende kinderen:
Groep 5: Lena, Tim en Stan
Groep 6: Olef en Steef
Groep 7: Mayte en Suus
Groep 8: Noud, Mirte, Floor, Sil en Nienke

De komende periode gaat de kinderraad zich bezighouden met het grasveld tussen de school en
De Zaert. De kinderraad komt minimaal 1x in de maand samen voor overleg, samen met juf
Noortje.
MR
Op dinsdag 9 oktober heeft de MR weer vergaderd. Ruth heeft ons geïnformeerd over
verschillende onderwerpen. We willen hierover het volgende terugkoppelen.
- De MR geeft goedkeuring aan RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) en jaarplan.
- Verkeersveiligheid rondom parkeerplaats bij De Zaert heeft de aandacht van de MR.
Gezamenlijk met de BVL wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.
De MR stelt graag aan ouders de vraag wat u graag besproken wilt hebben in de MR. Heeft u
een vraag of opmerking voor de MR, mail deze dan naar mr@paletdinther.nl.
Informatie over de GMR
Beste ouders/verzorgers,
Wat is de GMR?
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Daar kunt u uw stem laten horen bij
de ontwikkelingen van de eigen school. Een groot aantal onderwerpen heeft ook betrekking op
andere scholen van de stichting NOVUM en daarmee dus ook op meer dan één
Medezeggenschaps- Raad. Denk hierbij aan beleid over financiële vraagstukken, huisvesting,
ICT-beleid en veiligheid en de jaarplannen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) buigt zich over deze boven- schoolse vraagstukken met als doel goed onderwijs en goed
werkgeverschap.
Bij goed werkgeverschap kijken we naar arbeidsvoorwaarden en de werkomstandigheden van de
personeelsleden. De GMR overlegt regelmatig over vraagstukken die hiermee samenhangen.
Deze worden vanuit het bestuur en de directie van de stichting ingebracht. Om onze standpunten
en advies zorgvuldig voor te bereiden, werken we met een aantal werkgroepen, zoals: onderwijs,
personeel, organisatie en financiën. De onderwerpen die we bespreken worden eerst behandeld
in een werkgroep. Daarna met de gehele GMR.
8 tot 10 x per jaar komt de GMR bij elkaar om over de verschillende onderwerpen te praten. Zij
hebben een adviserende rol of verlenen instemming bij een bepaalt onderwerp.
In de GMR van stichting Novum zijn de 6 scholen allemaal vertegenwoordigd door een leerkracht
en een ouder.
Voor onze school, zitten Gemma van Kaathoven (namens de leerkrachten) en Mieke Lunenburg
(namens de ouders) in de GMR.
Vanaf deze maand zullen de vastgestelde notulen van elke GMR-vergadering op de Novum site
staan (www.skpo-novum.nl)
Studenten
Hallo allemaal,
Mijn naam is Imke Lucius en ik ben 24 jaar oud. Ik studeer aan de PABO te
Veghel en zit momenteel in mijn laatste jaar. Dit jaar ga ik mijn LIO
(leraar in opleiding) stage lopen in groep 2-3. Op maandag en dinsdag ben
ik dan in de groep, samen met juf Gemma. Op woensdagen werk ik aan het
onderzoek voor ’t Palet. Dit gaat over de vormgeving van het
rekenonderwijs op ‘t Palet. Momenteel woon ik samen in Veghel met mijn
vriend en mijn kat. In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig met
schilderen, kaarten maken of andere creatieve hobby’s. Ook maak ik graag
muziek bij het gilde.

