Nieuws van de directie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Voor u ligt de vernieuwde nieuwsbrief en zoals u ziet heeft Het Palet een nieuwe huisstijl.
De volgende nieuwsbrief verschijnt niet alleen met de nieuwe huisstijl, maar ook met een
geheel nieuwe look.
Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad. Afgelopen week heeft het team
weer alles in gereedheid gebracht. We kijken er naar uit alle kinderen weer te zien en te
spreken.
Het nieuwe schooljaar begint op 23 augustus a.s.. We hopen dat dit schooljaar er één zal
zijn zonder onderbrekingen door Covid-19. De eerste schoolweken wordt er in de groepen
vooral aandacht besteedt aan de groepsvorming, zodat we daar het hele schooljaar profijt
van hebben. Samen met elkaar verantwoordelijk zijn voor een fijne en veilige sfeer in de
groep. Het team van Het Palet heeft er veel zin om er een fantastisch schooljaar van te
maken.
Mirjan en Janneke

Weer naar school
Op maandag 23 augustus gaan we allemaal weer naar school. De regels rondom corona zijn
gelukkig iets versoepeld. Het is echter nog niet mogelijk om veel ouders tegelijk in school te
ontvangen. De afspraken rondom het halen en brengen wijzigen dan ook niet. Het dragen
van een mondkapje is niet meer verplicht, maar de 1,5 meter afstand houden is wel een
dringend advies.
De leerkrachten vangen a.s. maandagmorgen alle kinderen op het schoolplein op en nemen
ze vervolgens daarna om 08.25 uur mee naar binnen. We wachten de persconferentie van
20 september af om te kijken waar versoepelingen kunnen en evalueren onze ervaringen
van het afgelopen schooljaar.

Verjaardagen
In september zijn de volgende leerlingen jarig:
01
07
10
10
14
15
15

Sanna
Koen
Marein
Julian
Bram
Mulhem
Sepp

16
17
17
17
24
25
28

Murhaf
Sam
Liam
Youri
Thijn
Rayan
Lars
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Traktaties
Omdat we nog wachten op nieuwe richtlijnen en verdere versoepelingen blijven we ook wat
betreft de traktaties nog steeds adviseren zoals voor de zomervakantie. Dus graag
voorverpakte traktaties.
Alleen bij de kleuters mogen de ouders mee naar binnen om bijv. foto’s te maken.

Omgekeerde 10-minuten gesprekken
Op 14 en 16 september zijn de omgekeerde 10- minuten gesprekken gewoon in school. Het
lukt dan prima om de 1,5 meter afstand te bewaren. U ontvang hiervoor aankomende week
een uitnodiging. De leerkrachten hebben van de vorige leerkracht een overdracht gehad van
de nieuwe groep.
Het komende jaar gaat de volgende leerkracht aan het werk met uw zoon of dochter.
Daarbij is het van belang dat u kennis heeft gemaakt met de leerkracht. Maar ook dat u
heeft aangegeven hoe u vindt dat het met uw kind gaat, welke actuele ontwikkelingen u zelf
ziet, maar ook welke aandachtspunten u de leerkracht wilt meegeven.
Voor leerkrachten zijn dit ook waardevolle gesprekken. Wij hopen dan ook dat u zich voor
deze gesprekken gaat opgeven. Van de leerkracht van uw kind(eren) ontvangt u een
formulier om zich voor te bereiden op dit gesprek.
Kortom; we zijn klaar voor het nieuwe jaar!

Belangrijke data
Augustus
23
31
September
09
14 en 16
24
27
29

Start nieuwe schooljaar. Alle kinderen weer naar school
Inhaalschoolreis groep 8
Sportdag groep 7/8
Omgekeerde 10-minuten gesprekken
Grote Peuterdag
NIO groep 8
Informatieavond en zakelijke ouderavond MR en OR

Jaarrooster
Het jaarrooster met daarop alle data voor komend schooljaar komt in de eerste schoolweek
via de mail naar u toe.

Hoofdluiscontrole
Omdat we nog steeds zo weinig mogelijk ouders in school ontvangen, willen wij u vragen
uw kind(eren) nog een tijdje zelf op hoofdluis te controleren.

Welkom bij ons op school
De volgende leerlingen starten vanaf 23 augustus bij ons op school.
Groep
Groep
Groep
Groep

Blauw: Jamie en Daan
Geel: Lorelei en Kyan
5: Liv
8: Lizzy

Wij wensen Jamie, Lorelei, Kyan, Lizzy en Liv een fijne en leerzame tijd op Het Palet.
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Juf Lisette
Afgelopen mei is juf Lisette bevallen van een prachtige zoon. Hij heeft de naam Matteo
gekregen. Helaas zijn er vlak na de geboorte ernstige complicaties opgetreden, waardoor
Matteo een tijdlang in het ziekenhuis moest blijven. Gelukkig is hij thuis en gaat het goed
met hem. Wij wensen juf Lisette en haar vriend heel veel geluk met Matteo.
Vlak na de geboorte van Matteo ontstond er bij Dienstencentrum De Stroming in Zwolle een
vacature voor orthopedagoog. Lisette heeft hierop gesolliciteerd en is aangenomen. Dat
betekent dat zij niet terugkeert naar Het Palet. Wij wensen Lisette heel veel succes met
haar nieuwe baan.
Gelukkig hebben we haar vervangster Esther van Weringh bereid gevonden om de baan als
IB-er op Het Palet over te nemen.

Nieuwe teamleden
Ons team is versterkt met Pamela Snippe als leerkracht in groep 4. In de volgende
nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.
Maaike Veltmaat begint op dinsdag en donderdag als onderwijsassistent in de groepen 3 en
4. Vorig school was zij nog als stagiaire bij ons op school in de keutergroepen.
Deborah Ardesch komt ons team ook versterken als onderwijsassistent zij gaat het meest
werken in de groepen 3 t/m 5.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 september
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