Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Nieuws van de directie
Ontwikkelingen op Het Palet
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief zijn we alweer halverwege het schooljaar.
Voor ons een mooi moment om even stil te staan bij de ontwikkelingen die we tot nu toe hebben
doorgemaakt en vooruit te blikken naar de tijd die komen gaat.
Met de MR is inmiddels de eerste evaluatie met ons bestuur geweest over de duo-directie die sinds
1 augustus aan het werk is.
Het is voor ons fijn te horen dat zowel ouders als leerkrachten hebben uitgesproken vertrouwen te
hebben in onze aansturing.
Zelf kijken we ook met een goed gevoel terug op het eerste deel van het jaar.
Wat is er al veel binnen de school gebeurd!
We zien een gedreven team dat bezig is om mooie plannen uit te werken tot werkelijkheid voor de
kinderen. Op de studiedag van 14 februari a.s. gaan we daar verder mee aan de slag in de nieuwe
teamsamenstelling .
Want ja, er zijn wel wat wisselingen geweest in personeel. En dat hebben de kinderen gemerkt en
dat betreuren we ook.
Rust en regelmaat en voorspelbaarheid zijn ook vandaag de dag heel prettig voor kinderen.
Met het team dat na de voorjaarsvakantie volledig start , hopen we de ingezette veranderingen
verder door te kunnen voeren. Met de aanvulling van personeel hopen we ook specifieke kennis en
vaardigheden binnen gehaald te hebben zodat we tot een compleet, elkaar aanvullend team zijn
gekomen.
Verderop in de nieuwsbrief stellen de nieuwe gezichten binnen de school, zich aan u voor.
Wij zien het tweede deel van het jaar dan ook met vertrouwen tegemoet.
Mirjan en Janneke
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Waarom staken we nu precies?
Het personeel van Het Palet neemt deel aan de landelijke stakingen in de hoop dat de
politiek structureel wil investeren in het verbeteren van het basisonderwijs. Er is in december wel
een CAO-akkoord gesloten over een salarisverhoging voor alle personeelsleden in het onderwijs,
maar die verhoging moet deels betaald worden met " eenmalig" geld.
Dat houdt dus in dat deze verhoging gedeeltelijk uit eigen schoolmiddelen betaald moeten worden.
Er is ook geen geld vrijgemaakt voor het formeren van kleinere klassen en het realiseren van betere
voorzieningen voor kinderen en leerkrachten.
Ook zijn er geen afspraken gemaakt om de overbodige administratieve verplichtingen te
verminderen.
Structurele oplossingen om het steeds nijpender wordende lerarentekort op te lossen, zijn ook niet
gemaakt.
Voor vervanging zijn weinig externe kandidaten meer te vinden, uitzendbureaus vragen torenhoge
tarieven en op verschillende scholen vertoont de reguliere groepsbezetting al forse gaten.
Tot voor kort lukte het op Het Palet redelijk om personeel met (ziekte) verlof te vervangen.
Toch hebben we helaas ook al meerdere malen leerkrachten met andere taken binnen de school,
moeten inzetten om een collega te vervangen. Waardoor de overige taken niet uitgevoerd konden
worden.
Dit probleem is alleen op te lossen wanneer de politiek voor structurele oplossingen zorgt.
Geen kwaliteitsarme maatregelen zoals " het verlagen van de toelatingseisen op de Pabo" en " het
toestaan van onbevoegden structureel voor een klas te zetten".
Het Palet zal dus op 30 en 31 januari gesloten zijn.
Wij vinden het vervelend dat u organisatorische overlast ervaart.
Wij staken echter allemaal om de kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind, blijvend, op alle
vlakken te verbeteren.

Belangrijke data februari
30 en 31 januari
5 februari
6 februari
7 februari
7 februari
10, 11 en 12 februari
12 februari
14 februari
17 t/m 21 februari
26 februari

De school blijft gesloten wegens staking van de leerkrachten.
Informatieavond over het continurooster. Aanvang 19.30 uur
Margedag. Alle leerlingen zijn vrij
Rapporten mee
Valentijnsdisco bovenbouw
Rapportgesprekken
Klassenshow groep Geel
Margedag. Alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
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Rustig starten van de dag
Het was misschien even wennen na de vakantie; de kinderen van groep 4 t/m 8 gaan nu zelf naar
binnen. Binnen de school merken we dat het voor de kinderen rustiger en overzichtelijker is
geworden. Hierdoor start de dag beter op.
Hopelijk ervaart u wel dat u na schooltijd ook met de leerkrachten in contact kunt komen, om uw
vragen te kunnen stellen.

Nieuwe leerlingen
In januari zijn de volgende leerlingen bij ons op school gestart.
In groep Blauw : Lasse, Robyn en Isabel
In groep Geel: Djen en Robin
We wensen Lasse, Robyn, Isabel, Djen en Robin een hele fijne tijd op Het Palet!

Cito toetsen
De Cito toetsen zijn weer afgenomen. De uitkomsten worden geanalyseerd en besproken met onze
IB-er Lisette. Hoe verloopt de ontwikkeling van elk kind, van de groep en van de hele school?
Vrijdag 7 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee. In week 7 zijn de rapportgesprekken met
de leerkracht(en).

Parnassys ouderportaal
Vanaf 7 februari staat het ouderportaal weer open. U kunt nu de gegevens van uw kind(eren) weer
inzien. Heeft u problemen met inloggen laat het dan weten bij Diana onze onderwijssecretaresse.
d.vandam@ooz.nl

Verjaardagen
In februari zijn de volgende leerlingen jarig:
01
04
04
11
15

Joas
Abel
Rimas
Luuk
Pepijn

17
23
24
25

Floris
Sem
Luuk
Luca

Alvast van harte gefeliciteerd!

Broertjes en zusjes aangemeld op school?
Achter de schermen werken we alweer aan de voorbereidingen voor het volgende schooljaar.
Daarbij telt elke leerling voor het aantal leerkrachten die wij mogen inzetten.
Heeft u uw peuter al aangemeld voor onze school?
Alle kinderen die in 2020 of 2021 4 jaar worden, willen wij graag vast ingeschreven hebben op onze
school, om een juiste planning en reservering te kunnen maken.
In de bijlage het aanmeldformulier. Uiteraard kunt u ook een papieren versie op school ophalen.
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Voorlichting andere schooltijden op 5 februari a.s.
U heeft allemaal een uitnodiging ontvangen voor de informatiebijeenkomst over andere
schooltijden.
Graag willen wij u informeren over de mogelijkheden die er zijn.
In de week van 10 februari (wanneer ook de spreekmiddagen/avonden zijn) bent u in de
gelegenheid om uw stem uit te brengen op een vorm die u aanspreekt.
Hierbij geldt: we staan open om vormen te gaan onderzoeken.
Van een heel aantal gezinnen hebben wij de aanmelding voor de informatiebijeenkomst mogen
ontvangen. Eventueel kunt u zich maandag a.s. nog opgeven bij de leerkracht van uw kind. Bent u
niet in de gelegenheid om te komen? Na woensdag 5 februari ontvangt u de informatie ook via de
mail.

Even voorstellen
Rachelle Timmer
Ik ben Rachelle Timmer, 34 jaar en woon samen met mijn vriend in Ommen. In
mijn vrije tijd hou ik van koken, wandelen, zingen en ga ik graag naar het
theater.
Vorig schooljaar heb ik een aantal maanden met veel plezier lesgegeven op Het
Palet aan groep 6/7. Daarvoor heb ik ruim 10 jaar als leerkracht in Amsterdam
gewerkt.
Na een periode van invalwerk ben ik terug op Het Palet en ga ik lesgeven aan de
kinderen van groep 3. Ik kijk ernaar uit!
Freddy Nieboer
Hallo allemaal,
Mijn naam is Freddy Nieboer en ik start binnenkort als leerkracht op Het Palet.
Ik zal op maandag, donderdag en vrijdag te vinden zijn in groep 6/7. Wij wonen
met onze 2 jongens van 6 en 3 jaar in Zwolle en sinds 2006 ben ik aan het werk
in het onderwijs. Ik heb jaren voor Stichting Promes gewerkt in Meppel,
Havelterberg, IJhorst en Staphorst. Ervaring opgedaan in bijna alle groepen en ik
heb mijn bevoegdheid voor Bewegingsonderwijs, KiVa, BHV en
rekencoördinator. In mijn vrije tijd heb ik genoeg te doen; als voetbalfan sta ik
bij PEC Zwolle op de tribune. En als muziekliefhebber reis ik het hele land door om concerten van
mijn favoriete bands te bezoeken. Verder mag ik graag lezen, films/series kijken en leuke dingen
ondernemen met mijn gezin. Kom rustig kennismaken, de deur staat open. Ik vind de driehoek
school-ouder(s)-kind heel belangrijk en korte lijntjes zijn dan fijn. Laten we er met z’n allen een
mooi 2e halfjaar van maken! Ik heb er zin in!
Els Veldhuis
Mijn naam is Els Veldhuis en ik ben 27 jaar. Ik kom uit Nieuwleusen, waar ik
samenwoon met mijn vriend.
Ik geef sinds de kerstvakantie les in groep 1-2 Geel.
Op de eerste dag merkte ik al dat sommige kinderen mij al eerder hadden
gezien. “De juf van de school BSO”, vertelden de kinderen. Ik ben namelijk ook
alweer drie schooljaren werkzaam op OBS de Dennenkamp, waar tevens een
BSO vestiging is.
Naast het lesgeven houd ik erg van koken & bakken en leuke dingen doen met mijn vriendinnen.
Achter mijn huis is ons AGF bedrijf gevestigd waar we mee op markten staan. Hier help ik ook graag
achter de schermen mee.
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Mandy Zaaijer
Hoi! Mijn naam is Mandy Zaaijer. Ik ben 21 jaar en ik woon in Zwolle. Ik zit nu in het
laatste jaar van de universitaire PABO. Dat houdt in dat ik pedagogische
wetenschappen studeer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de PABO op
Windesheim in Zwolle. Ik ben sinds kort begonnen met stage in groep 6/7 op Het
Palet en ik vind dat erg leuk. Verder dans ik graag, werk ik in een restaurant en doe
ik in de zomer graag animatiewerk op campings. Ik hoop op een leuke tijd de rest
van dit schooljaar!

Nieuws uit de AC
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer bijna op.
We hebben aan het eind van 2019 nog twee geweldige activiteiten gehad.
Sinterklaas was weer een enorm succes. Sinterklaas is op school geweest, de kinderen hebben
mooie cadeaus gehad en de onderbouw kon een leuk spellencircuit doen. Bedankt ouders, voor het
helpen met de spelletjes, schminken en alle overige hulp die er is geweest.
Een paar weken later hadden we het Kerstfeest. Net als vorig jaar was er een mooi samenzijn op het
plein voor de ouders, broertjes en zusjes enz. Er was weer van alles te eten en te drinken. Ook de
kinderen op school hebben een fijn kerstfeest gehad.
Voor de groepen 6, 7 en 8 is de volgende activiteit de Valentijns disco op vrijdag 7 februari. Meer
informatie hierover komt binnenkort.
Binnen de AC zijn we met het nieuwe bestuur druk bezig met allerlei dingen op touw te zetten. Er
komt een meerjarenplan, een andere vorm van vergaderen en bijvoorbeeld een activiteitenkrant.
Aan het eind van dit schooljaar zullen er een aantal leden stoppen binnen de AC. Lijkt het je leuk om
mee te helpen om activiteiten te organiseren voor de school of wil je meer informatie? Laat het dan
weten via de mail ac-hetpaletommen@hotmail.com

Nieuws uit de TSO
De TSO heeft afgelopen dinsdag bij elkaar gezeten voor overleg. Zowel school als de TSO proberen
dezelfde regels te hanteren op bijv. het schoolplein en bij het eten. Omdat we een gezonde school
zijn, letten we erop wat er in de lunchtrommel zit of wat er in de pauze wordt gegeten. Snoep,
chips, repen en/of koeken gaan weer mee naar huis.
Op onderstaande site vindt u tips over gezonde tussendoortjes en de gezonde lunch.
https://hgvj.eu/kind-gezin/28-tips-een-gezonde-lunch-voor-school/
https://missnatural.nl/gezonde-lunch-mee-naar-school/
https://www.oermensjes.nl/10-ideeen-voor-een-gezonde-school-lunch/

Tot slot………
In de bijlage:
1. Een inschrijfformulier
2. Folder muziekproeverij

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 27 februari.

O p H e t P a l e t k ome n k i n de r e n u i t de ve r f !

