Van onze directeur …
Heeft u een kind in groep 3 t/m 8? Kijkt u ook
regelmatig in Mijn Rapportfolio om de
voortgang bij te houden m.b.t. de ontwikkeling
van uw kind(eren)? De ervaring leert dat het
systeem het beste te bekijken is met een
device dat een wat grotere schermgrootte
heeft. Op deze manier heeft u het beste
overzicht als het gaat om de verschillende
doelen die staat omschreven. Ieder doel (vakje)
heeft overigens ook een “mouse-over” functie
en is “klikbaar”. Indien u kiest om hierop te
klikken volgt er een uitgebreidere uitleg over
het doel en ziet u de mate van ontwikkeling in
een nieuw venster. Op de achtergrond zijn er
ook wat vragen binnengekomen m.b.t. de
kleuren die zijn gebruikt (deze zijn wat moeilijk
te onderscheiden). De leverancier geeft hierbij
als uitleg dat deze kleuren een hele bewuste
keuze zijn. De kleurstelling die is gekozen is
namelijk ook te zien voor mensen die
kleurenblind zijn, zo stelt de leverancier.

Recentelijk heeft er een investering
plaatsgevonden in de WIFI op school. Er zijn
overal nieuwe routers (contactpunten)
opgehangen met een vele grotere
bandbreedte zodat er veel meer devices
tegelijk online kunnen werken. Dit was ook
nodig! Als school hebben we namelijk ook
weer 25 nieuwe Chromebooks aangeschaft.
Ook heeft iedere klas er 1 t.b.v. de leerkracht.
Deze zijn echter begroot vanuit de middelen
om de werkdruk te verlagen op voorgeven van
het team.

De wachtlijst van de school groeit! Vanuit dit
gegeven willen wij u vragen om broertjes en
zusjes graag z.s.m. in te schrijven. Op deze
manier raakt de school namelijk niet overvol
en kunnen we de zorg blijven bieden die we
graag willen bieden.
Aansluitend hierop zijn de prognoses van de
kinderen die gaan komen in de komende jaren
zeer positief. Binnen het recentelijk
vastgestelde IHP (Integraal Huisvestings Plan)
van de gemeente staat de school in de eerste
tranche als het gaat om
verbouwing/renovatie/nieuwbouw. Dit
betekent dat er een investering gaat
plaatsvinden in 0 tot 5 jaar. Eerst gaat de
gemeente onderzoek doe naar wat nodig is
(2019). Vanuit dit onderzoek wordt vastgesteld
of het gaat om verbouwing, renovatie of
nieuwbouw. Daarna krijgt de school een plek
op de gemeentelijke begroting (2020) en zal op
termijn de investering aan het huidige pand of
de investering in een nieuw pand plaatsvinden.
Zoals u kunt lezen is het nog lang niet zover.
Indien hier nieuws over is, schrijf ik u direct
aan!

Vorige week vrijdag stond er weer een
studiedag op ons programma. Tijdens deze
studiedag hebben de leerkrachten hun
resultaten van het LOVS (Cito-toetsen)
geanalyseerd. Vanuit deze analyse hebben zij
nieuwe doelen en interventies geformuleerd
waarop de focus ligt de komende periode.
Volgende week gaan we met u in gesprek over
deze gegevens (groep 3 t/m 8).

Vanuit de Ouderraad…
Wat zag het er allemaal fantastisch uit op
donderdagochtend 20 december. Gedekte
tafels, lichtjes, veel, heel veel eten en feestelijk
aangeklede kinderen. Pannenkoeken,
croissantjes, stokbrood, vers fruit,
kerstkransjes, worstenbroodjes, cake en ga zo
maar door. Alles zag er fantastisch uit. De
restanten gingen naar de kinderen van de
Toverhoedt en naar de organisatie Warm
Buffet.
Na het kerstontbijt was het tijd voor de
kerstmusical. Vier keer traden de leerkrachten
op om voor alle kinderen van de school een
heerlijk verhaal met aanstekelijke liedjes te
laten zien en horen. Tussendoor gingen de
kinderen groepsoverschrijdend aan de slag met
het maken van knutsels, briefkaarten etc.
Op vrijdag bezochten de kinderen van groep 12 de kleintjes bij de Toverhoedt. De kinderen
van groep 3 tot en met 8 maakten zich klaar
om naar de bewoners van De Hooghe Clock te
gaan. Ondanks de regen liepen de kinderen
vrolijk en uitgelaten over de Rompertsebaan
naar de instelling. Ze zongen een lied, deelden
knutsels uit en kregen iets te drinken. De
voorraad Glühwein die nog over was, is aan De
Hooghe Clock gegeven zodat de bewoners met
de kerstdagen nog een lekker glaasje konden
drinken.
De kinderen hebben samengewerkt,
leerkrachten traden op voor de kinderen, jong
ontmoette oud, voorraad is gedeeld. We
hebben ons best gedaan om het thema ‘met
elkaar, iets voor een ander’ inhoud te geven.
Iedereen die hier aan meegeholpen heeft heel
veel dank, want dagen zoals deze kunnen
alleen georganiseerd worden met hulp van
anderen. We denken aan de mensen die op
een maandagavond hebben geholpen met het
versieren van de school…

Een flinke klus, maar jullie stroopten de
mouwen op en hebben het gewoon gedaan.
Ook op vrijdagochtend 21 december om half
negen waren er mensen die hielpen met het
opruimen van het decoratiemateriaal.
En wat te denken van iedereen die iets lekkers
heeft gemaakt voor het ontbijt? Of de
leerkrachten die iedere woensdagmiddag
hebben geoefend om een leuke musical op te
voeren? Hulp van ouders bij het maken van het
decor van de musical of degene die extra
moeite hebben gedaan om het restant van het
eten door te geven in plaats van weg te gooien.
We maken een buiging en nemen ons petje
voor jullie allemaal af! Chapeau!!

Carnaval
De carnaval is in aantocht, dus de
voorbereidingen zijn in volle gang. Docenten
en werkgroep hebben de handen
ineengeslagen.
Enkele klassen zijn al in voorbereiding om naar
de bouw hal te gaan (of al gegaan) om te zien
waar de praalwagens worden gemaakt.
De Peer en zijn kees zullen op carnavals vrijdag
1 maart openen op het schoolplein, voordat de
herrie optocht van start gaat. Zorg dat je erbij
bent, ouders, ooms tantes, opa's en oma's
allemaal welkom om te komen luisteren naar
de herrie die de groepen 1 tot en met 4 gaan
maken, tijdens de optocht…

…Dit jaar zitten er 2 meisjes van het Palet in de
jeugdprinsengroep van Carnaval, die laten we
in twee verschillende nieuwsbrieven aan het
woord. Runa (groep 8) en Lieke (groep 7)
Deze meisjes staat de carnaval van hun leven
te wachten, maar hoe kom je nu eigenlijk bij
deze groep? Runa vertelt:
Op school kreeg ik een formulier wat ik in kon
vullen, ik had dit formulier zelf ook al op
internet gevonden via de Oeteldonske club. Op
dat formulier kon ik aangeven wat ik graag
wilde worden, als meisje kon ik kiezen uit de
ruiterij, het gevolg of het elfje. Ik heb me
ingeschreven voor het gevolg of de ruiterij.
Daarna kreeg ik een uitnodiging en mocht ik
naar een middag waar alle kinderen bij elkaar
kwamen. Daar moest ik mijzelf voorstellen en
vertellen wat ik altijd met de carnaval doe.
Alle kinderen waren door naar de volgende
ronde. In november mochten we naar het
Theater aan de Parade, voor de Keinderkwek
moesten we een dansje leren en kregen we
opdrachtjes die over carnaval gingen. Tijdens
de Keinderkwek moesten we in groepjes op
het podium komen en een quiz doen met
allemaal weetjes over carnaval. Toen iedereen
geweest was gingen we naar een grote zaal en
daar werd aan ons bekend gemaakt wat we
werden. Ik zit in het gevolg en daar ben ik heel
blij mee. We moesten het natuurlijk nog even
geheim houden totdat we in onze kostuums
het podium op mochten en het elfje het
prinsenlied mocht zingen.

Ik ben heel blij dat ik mee mag doen want we
gaan deze carnaval iedere dag hele leuke
dingen doen. We krijgen dansles zodat we
kunnen dansen tijdens het bejaardencarnaval,
we gaan scholen bezoeken, het
Keinderkupkesfeest, het Oliebollenfantegeloop
en nog veel meer. Ik heb veel nieuwe kinderen
leren kennen en de groep is super gezellig, ik
kan niet wachten om iedereen weer te zien.
Voor de kinderen die volgend jaar met carnaval
11 zijn wil ik zeggen: Schrijf je in want het is
echt SUPER LEUK!!!
Koningsspelen
Binnenkort komt de werkgroep
Koningsdagspelen weer bij elkaar om te
brainstormen over de invullen van deze
gezellige dag. Mocht je hier ideeën voor
hebben of in deze werkgroep willen, laat het
ons weten.
Nieuwe leden ouderraad en werkgroep
gezocht
Als ouderraad organiseren we, meestal samen
met de leerkrachten, verschillende activiteiten
voor de leerlingen, zoals de Koningsdagspelen,
Carnaval of Kerst. In een werkgroep zitten
ouders die actief meedenken en mee helpen
voorbereiden. We zijn op zoek naar nieuwe
leden voor de werkgroepen en ook naar
nieuwe leden voor de ouderraad. De
tijdsbesteding is erg beperkt en de
dankbaarheid van de school en kinderen is
groot. Informatie opvragen kan altijd via
ouderraad.palet73@gmail.com of door één
van ons aan te spreken.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt twee keer per jaar met
een automatische incasso geïnd. We hebben
geconstateerd dat nog niet alle ouders de 1e
incasso betaald hebben en deze zullen hiervoor
een herinnering ontvangen. In maart / april zal
de tweede incasso plaatsvinden.
De ouderbijdrage zorgt ervoor dat uw kind mee
kan doen met de volgende activiteiten:
•
het Sinterklaasfeest
•
het kerstfeest
•
het carnavalsfeest
•
de lentedag
•
koningsdag
•
het schoolreisje
•
de kampweek van groep 8 (gedeeltelijk)
•
en andere activiteiten

Carnaval...
Over een paar weken is het weer zover,
CARNAVAL!!!!!
Op vrijdagochtend 1 maart zal het
carnavalsfeest gevierd worden. Het feest zal
voor alle groepen om 8.30 uur op school
beginnen. Deze dag zijn alle kinderen om 12.00
vrij. We starten deze ochtend met de gehele
school buiten op de speelplaats en daar wordt
de carnavalsochtend feestelijk geopend.
De groepen 1 t/m 4 zullen hierna net als het
voorgaande jaar in een optocht meelopen door
de wijk. Daarnaast zullen er allerlei activiteiten
zijn in het hoofdgebouw en in de verschillende
hallen. Er kan worden gehost en in de lokalen
zijn er verschillende activiteiten zoals: kleuren,
spelletjes, schminken en film kijken.

De ouderraad ondersteunt activiteiten die voor
alle kinderen op school toegankelijk zijn. Uw
bijdrage is van wezenlijk belang om
bovenstaande activiteiten doorgang te laten
vinden. Namens alle kinderen dank hiervoor.

De groepen 5 t/m 8 vertrekken om 9.30 uur
gezamenlijk naar het Nico Schuurmanshuis in
Orthen. Dit jaar hebben we naast het hossen
een playbackshow en een aantal extra
activiteiten voor de kinderen.

Verder wijzen wij u graag op stichting Leergeld.
Deze stichting maakt het mogelijk om kinderen,
waarvan de ouders even krap bij kas zitten, toch
aan de activiteiten deel te laten nemen op
school.

Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 5
t/m 8 zoveel mogelijk lopend naar school komen
en om 12.00 uur bij het Nico Schuurmanshuis
worden opgehaald. Kinderen die naar de BSO
gaan, lopen terug met de leerkrachten naar
school.

Kijk voor meer informatie op: www.leergeld.nl
en ga naar de site van de vestiging in
’s-Hertogenbosch.

Veel plezier op Het Palet!
De ouderraad
Reyhana, Jasper, Jolanda, Birgit, Martijn en
Gertjan

We willen er voor alle groepen een echt
Oeteldonks feest van maken en vragen daarom
om
geen militaire kleding te dragen en geen “slag
en/of steekwapens” mee te brengen.
Nadere informatie over de route van de optocht
etc. krijgt u de laatste week voor het
carnavalsfeest per mail.

Muzikanten gezocht …
Onze eigen blaaskapel Paletteketet zoekt muzikanten! Tijdens het vieren van Carnaval
op school zullen zij natuurlijk hun muzikale kunsten weer ten gehore brengen! Het zou
natuurlijk helemaal super zijn als deze kapel ook naar de toekomst toe kan blijven
bestaan. Daarom is Paletteketet op zoek naar versterking! Zin om mee te spelen? U kunt
u aanmelden bij Berry Jansen via: berryjansen@gmail.com

