Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Nieuws van de directie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Nadat we Sinterklaas en zijn pieten hadden uitgezwaaid, hebben we de school in kerstsfeer
gebracht. In groep 6/7 heeft iedereen het enorm druk gehad met oefenen voor de kerstmusical.
Maandagavond was het zover. We hebben genoten van een prachtige kerstmusical. Complimenten
voor de kinderen van groep 6/7 en meester Dennis. Gisteravond hebben we genoten van een
heerlijk kerstdiner op school. Iedereen had weer zijn best gedaan om een heerlijk gerechtje mee te
nemen. Ook de AC willen we bedanken voor de bijdrage aan deze feestmaand. Wat was het
gisteravond ook fijn geregeld voor de ouders buiten. En dan nu nog één dag en het is kerstvakantie.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en graag tot weer ziens op 6 januari.
Mirjan en Janneke

Belangrijke data januari
20 december
23 december t/m 3 januari
6 januari
8 januari
13 januari
13 januari
22 januari
30 januari
30,31 januari

’s middags start Kerstvakantie
Kerstvakantie
Allemaal weer naar school.
Luizencontrole
Start Cito-toetsweken
MR vergadering
Voorleesontbijt
AC vergadering
Mogelijke staking

Nieuwe leerlingen
In december zijn de volgende leerlingen bij ons op school gestart.
In groep geel: Finn van Scharenburg en Ragad al Johmani.
We wensen Finn en Ragad een hele fijne tijd op Het Palet!
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Aankondiging staken op 30 en 31 januari
Zoals u wellicht al in het nieuws heeft vernomen, roepen de onderwijsbonden wederom op tot
staken. Deze keer op 30 en 31 januari 2020. U ontvangt hierover in een aparte brief met meer
informatie in de bijlage van deze nieuwsbrief.

Kiss and Ride zone
We willen u dringend verzoeken. De Kiss and Ride zone, voor school, echt te gebruiken als zodanig.
Dus niet kort parkeren en uw kind naar binnen brengen. Het is bedoeld voor een kort afscheid.
Stoppen, afscheid nemen, kind(eren) uitstappen en doorrijden.

SchoolApp
Inmiddels is de SchoolApp in gebruik genomen. We hopen dat het iedereen is gelukt om de app te
installeren. Mocht het nog niet zijn gelukt, dan dit graag even melden bij meester Dennis.

Groep 4 t/m 8 naar binnen zonder ouders na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie vragen we de kinderen van groep 4 t/m 8 zelfstandig naar binnen te gaan. We
doen dit om verschillende redenen:
Zoals u misschien op de ochtenden wel eens gemerkt heeft in de school; we groeien! En dat is een
goed teken. Steeds meer ouders weten Het Palet te vinden en hier zijn we blij mee. Het vraagt
echter ook om logistieke afspraken met elkaar; In de ochtend is het druk in de gangen met ouders
die de kinderen begeleiden tot aan de deur van de klas of ook de klas in. Dit zorgt voor veel
indrukken voor kinderen die moeite hebben met prikkelverwerking. Ook is er minder overzicht voor
de kinderen. Vanaf groep 4 vinden we het dan ook wenselijk dat de kinderen zelfstandig, zonder
ouder, naar binnen gaan. Tevens past deze ontwikkeling ook bij het verder zelfstandig maken van
de kinderen. Wij vragen u dus buiten afscheid te nemen van uw kind(eren) en uw kind bij de ingang
te laten wachten. Om 08.25 uur gaat de bel en kunnen de kinderen naar binnen. Binnen staan de
leerkrachten bij de deur en verwelkomen de kinderen. Op deze manier bewaken we ook de starttijd
van de lessen. Wilt u iets overleggen met de leerkracht, dan kan dit wanneer de school uitgaat, de
leerkrachten komen dan mee naar buiten. Is het echt dringend, dan kunt u de leerkracht, zonder
uw kind, voor 08.25 uur opzoeken in de school. Wij hopen op uw begrip voor deze verandering,
daar het in het belang van de kinderen is.

Verjaardagen
In januari zijn de volgende leerlingen jarig:
1
6
7
7
10
10
16

Alia
Fabian
Eline
Kylian
Nathan
Fay
Jayden

22
23
28
28

Sharona
Rayen
Liv
Wende

Alvast van harte gefeliciteerd!
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Parnassys
We hebben gemerkt dat ouders niet alle relevante informatie kunnen inzien in parnassys.
Hier wordt hard aan gewerkt. Tijdens de toetsperiode gaat parnassys dicht. Dit zal zijn vanaf 13
januari.
Zodra deze weer wordt opengesteld (5 februari) hopen we ook dat alle benodigde gegevens
zichtbaar zijn.

Tot slot………

Wij wensen u ……

Team OBS Het Palet
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 29 januari.
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