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Visie 

Uit de visie: 

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. 

 

Vorige week heeft u een mail gehad met de uitnodiging om een enquête over onze school in te 

vullen. Fijn om te zien dat al zo’n 30% van alle ouders dat al heeft gedaan! 

Ook de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 vullen een vragenlijst in, evenals de leerkrachten en de 

directie. Binnenkort volgt een herinnering.  

De kinderen geven tevens hun mening in de kinderraad waar ze met juf Noortje het wel en wee 

op school bespreken. De ouders die graag mee willen denken, komen samen in de 

ouderklankbordgroep. Heeft u hier interesse in? Op maandag 4 februari vergaderen we weer! Op 

de agenda de invulling van de groene speelzone en ons gebouw. 

Op dinsdag 5 februari komt een auditteam vanuit Novum en Kiem (Uden) onze school bezoeken. 

Dit team komt op onze school kijken naar de ontwikkelingen en de stand van zaken. Dit lijkt op 

een bezoek van inspectie maar dan intern.  

Onder andere op bovenstaande wijze verzamelen we gegevens om te reflecteren op onszelf. 

 

Regels  
Op een school gelden een aantal regels die belangrijk zijn om te weten. We merken dat het niet 

altijd vanzelfsprekend is en willen hier dan ook een aantal regels herhalen. 

- Vanaf 10 voor half negen mogen de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur starten we graag 

met de les, ouders zijn dan niet meer in de klas. 

- Jassen en tassen gaan aan/op de kapstok of in de bak. 

- Na de pauze ruim je het speelgoed waarmee je hebt gespeeld op. 

- Wachten op de kinderen doen we op de speelplaats, achter het muurtje. 

- we lopen met de fiets aan de hand over de speelplaats, zodat we niemand omver fietsen. 

 
MR 

Op donderdag 17 januari heeft de MR weer vergaderd. Ruth heeft ons geïnformeerd over 

verschillende onderwerpen. We willen terugkoppelen dat Bo Bok (voorzitter MR) gaat stoppen 

binnen de MR. Er komt binnenkort een oproep voor een nieuw lid voor de MR.  

 

Studiedag 8-1 
Om van en met elkaar te leren, hadden de leerkrachten van onze school op 8 januari een studiedag. 

Op school ging het lesprogramma gewoon door, leerkrachten konden bij elkaar gaan kijken. Kijken 

naar hetgeen een ander doet, samen in de eigen groep en overleggen stonden centraal. Door met 

elkaar na te bespreken wat men gezien heeft en hier samen op te reflecteren, houden we elkaar 

scherp en werken we aan onze leerkrachtvaardigheden. Op 4 april is er weer zo’n dag. 



 
 

 
 

 

Ouderklankbordgroep 
Zoals in het eerste stukje al staat werken wij op school met een ouderklankbordgroep. 

Wij vragen ouders mee te denken met onze school. Dit doen wij al enkele jaren en de samenstelling 

van de groep wisselt dan ook. Zo gaan er natuurlijk ouders stoppen van wie het jongste kind in 

groep 8 zit. Wilt u drie keer per jaar meepraten en denken met ons? Stuur dan even een mail naar 

info@paletdinther.nl  

 

Onderwijsmaatjes  
Op onze school zitten ook kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in het onderwijs. 

(Regelmatig komen wij ouders tegen die ook werkzaam zijn in het onderwijs.) Met een aantal 

van deze ouders komen wij twee keer per jaar bij elkaar om over onderwijs te praten. Door met 

elkaar het gesprek aan te gaan over actuele zaken leren we van elkaar en doet eenieder ideeën 

op van elkaar. Mocht u hierbij willen aansluiten dan is ook een mailtje naar Ruth: 

info@paletdinther.nl voldoende. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 11 april. 

 

Informatie van BVL werkgroep 
In januari is er weer een telling geweest van “Op voeten en fietsen naar school”. De bekers zijn 

gewonnen door groep 3, groep 5/6 en groep 7a. De grote actie start op maandag 25 maart.  

 

Op 7 februari nemen onze groepen 8 deel aan het Dodehoekproject. Op deze ochtend staat er een 

grote vrachtwagen op de parkeerplaats bij de sportvelden, die voor het project gebruikt wordt. 

Houdt u hier rekening mee?   

 

Ingekomen stukken: 
 

Persbericht Bibliotheek Bernheze 
Nieuwe openingstijden van de bibliotheek 

 

Per 1 januari veranderen de openingstijden van de bibliotheken van Heesch, Heeswijk-Dinther en 

Nistelrode. Op verzoek van veel bezoekers zijn we voortaan ’s middags al om 14.00u open.  

Een groot aantal basisscholen in Bernheze heeft continuroosters en dat betekent dat zij rond 14.00 

uur uit zijn. Omdat onze bibliotheken nu nog 's middags om 14.30 uur openen, sluit dit niet meer 

aan bij de nieuwe schooltijden. Voor ons als bibliotheek een goede reden om onze openingstijden 

hierop af te stemmen. 

Onze nieuwe openingstijden zijn ook te vinden op www.bibliotheekbernheze.nl 

 

Overzicht nieuwe openingstijden: 

 Heesch Heeswijk-

Dinther 

Nistelrode 

Maandag 14.00 – 19.30 14.00 – 19.30 14.00 – 17.30 

Dinsdag Gesloten Gesloten 14.00 – 17.30 

Woensdag 10.00 – 17.30 14.00 – 17.30 10.30 – 12.30 

14.00 – 17.30 

Donderdag 14.00 – 17.30 14.00 – 17.30 Gesloten 

Vrijdag 14.00 – 19.30 10.00 – 12.30 

14.00 – 17.30 

14.00 – 19.30 

Zaterdag 10.00 – 13.00 10.30 – 12.30 10.30 – 12.30 

Zondag Gesloten Gesloten Gesloten 

__________________________________________________________________________ 

EINDE PERSBERICHT 

Voor meer informatie: Maartje Kroeze, bibliotheek Nistelrode, nmk@nobb.nl of 0412-611555 

 

Cursus blindtypen 
 

Eind januari/begin februari start zowel op basisschool ‘t Mozaïek (donderdagmiddag) als de 

Bolderik (dinsdagmiddag) een cursus blindtypen voor kinderen van groep 7 en 8. Kinderen van 
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groep 8 van ‘t Palet die alsnog graag deze cursus zouden willen volgen, kunnen dan aansluiten 
bij een van de bovenstaande groepen. 

Iedereen kan in korte tijd goed leren typen. De lessen worden gegeven op dinsdag- of 

donderdagmiddag. De beste leeftijd om te leren typen is groep 7 of 8 en ouder. Wil je ook lekker 

snel en met zo min mogelijk foutjes met tien vingers leren typen? Dat kan. Je krijgt les samen 
met 

andere kinderen van je eigen school.??? (bovenstaande zegt iets anders) Je maakt gebruik van 

een computerprogramma waarbij je direct je resultaten kunt zien. Typen is leuk en nog veel 

leuker met andere kinderen samen. 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 al jaren het computertypen verzorgen. Het cursusgeld 

(inclusief huur cursusboek) bedraagt €165,-. Voor het examen (half/eind mei) worden geen extra 

kosten in rekening gebracht. 

U kunt uw kind via onze site aanmelden. Wanneer het aanmeldingsformulier goed verstuurd is 

ontvangt u automatisch een bericht dat we de aanmelding ontvangen hebben. Uitgebreide info 

over het typen kunt u lezen op de site: www.iedereenkantypen.nl . Hebt u vragen bel of mail 
me: Harry van der Steen, telefoon 06-53830572 of mail: info@n-c-o.n . 

 


