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Beste ouders,
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR)
van onze school plaats voor een nieuw lid van de
oudergeleding.
De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder
die zich beschikbaar wil stellen voor deze
vacature.
Wat is een MR? Iedere school heeft een
medezeggenschapsraad. De MR praat mee over
allerlei onderwerpen die met onze school en het
onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we
de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen
in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De
MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad,
die het team ondersteuning biedt bij het
organiseren van allerhande activiteiten op de
school.
Welke bevoegdheden heeft een MR? De MR heeft
een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel
beslissingen die de directie moet nemen zijn ze
verplicht eerst de ouders en het personeel te
raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is
geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS). Er zijn verschillende soorten
beslissingen:
• die waarover de MR eerst advies moet geven;
• die waarvoor instemming van de MR vereist is;
• die waarover de schoolleiding alleen de MR
hoeft te informeren.
Wat levert zitting in de MR u op?
● Zitting nemen in de
medezeggenschapsraad is voor ouders
vrijwilligerswerk.

● U doet kennis op over de achtergrond van
de school van uw kind(eren) en de
schoolorganisatie.
● U doet ervaring op met het bedenken van
beleid inclusief de hobbels die opdoemen
wanneer dat wordt uitgevoerd of
● U past uw elders verworven kennis op dit
terrein toe.
Wat vragen wij van u?
● Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
● Affiniteit met vergaderen en het
voorbereiden van vergaderingen (lezen
van stukken);
● Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen
(ongeveer 6 maal per schooljaar);
● Een kritische én open houding.
Lijkt het u wat om de MR te komen
versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 1 december 2018 per mail
naar directie@paletopheusden.nl waarin u zich
presenteert.
Indien na 1 december 2018 blijkt dat er meerdere
kandidaten zijn, dan zal er in januari 2019 een
verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem
kunnen uitbrengen op hun kandidaat.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten,
voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem
dan contact op met juf Frencis.
Wij rekenen op u! U bent als ouder toch
betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)?
OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Alle ouders hebben een bericht ontvangen om een
OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK in te
vullen. Tot nu toe zijn er enkele ingevuld. Wij
willen graag weten
hoe u over onze
school denkt. Wat
doen wij goed? Wat

kunnen wij verbeteren of aanpassen? Wij hebben
hierbij uw hulp nodig.
Wij verzoeken u vriendelijk om alsnog dit
onderzoek in te vullen. Hartelijk bedankt voor uw
medewerking.

GROEP 5 ™ 8 HELPT SINTERKLAAS
Zoals jullie weten heeft de Sint het ieder jaar weer
ontzettend druk met het rondbrengen van
cadeautjes aan alle kinderen.
Groep 5, 6, 7, en 8 gaan de Sint hiermee dit jaar
(weer) een handje helpen. Dit doen we op de
volgende manier.

Deze surprise gaat in een grote vuilniszak of
ingepakt in papier, anders wordt het al gezien. De
naam van het kind voor wie het is duidelijk er op.
De gedichten en surprises moeten dinsdag 4
december mee naar school genomen worden.
Het mag tot 15.00 uur gebracht worden op 4
december.
De leerkrachten maken een tentoonstelling van de
mooie surprises. Die staat klaar voor het grote
feest van 5 december.
MINILESSEN
Groep 8 heeft de minilessen gevolgd op het
Rembrandt college te Veenendaal, Het Pantarijn
te Kesteren en het Helicon te Kesteren.
Op donderdag 31 januari gaan wij naar het HPC
voor de minilessen.
SCHOOLVOORLEESWEDSTRIJD
Wesam Kahol uit groep 8 is gekozen tot de school
kampioene voorlezen 2018-2019. Zij gaat onze
school vertegenwoordigen op de regionale
kampioenschappen. Diverse scholen uit de
omgeving doen hieraan mee.
De voorleeswedstrijd wordt gehouden in de
Houtkoperschool te Ochten. Datum volgt!

Het cadeau
We kopen een cadeau, of nog leuker, veel
cadeautjes tot €5,-. Ga er niet overheen maar blijf
er ook niet onder. Dit is een lastige…….maar wel
een goede rekenopdracht.
Het gedicht
Ieder kind trekt een lootje. Op dit lootje staan een
naam van een klasgenoot en een aantal
belangrijke dingen over deze persoon. Het kind
dat het lootje getrokken heeft schrijft dan een
gedicht (geen gedichtengenerator) en maakt een
surprise voor dit klasgenootje. Het gedicht komt
in een envelop met de naam van het kind
waarvoor het gedicht geschreven is. Dit gedicht
mag je bij de surprise voor dat kind doen.
De surprise
Elk kind maakt een aantrekkelijke, leuke,
grappige of gekke surprise. Het is niet leuk als je
je best hebt gedaan om zelf een kale doos terug te
krijgen! Het cadeautje (van €5,-) zit verstopt in of
aan de surprise. Op het lootje staat de tip voor een
cadeautje!

BUREAU HALT
In groep 7 en 8 is vandaag een medewerker van
bureau HALT op bezoek geweest. In deze
voorlichting gaat het over verschillende
overlastsituaties en leren basisschoolleerlingen
hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk. Ook werd
besproken wanneer je vuurwerk mag kopen en
afsteken.
BADMINTONTOERNOOI
Groep 7 heeft geweldig goed gepresteerd op het
badmintontoernooi. Ze hebben de 2e plaats
behaald. Gefeliciteerd!
Woensdag 21 november is groep 8 aan de beurt.

Veel succes!

Groep 1 en 2
De afgelopen weken hebben we in de
kleutergroep gewerkt aan het thema “Post”. Er
zijn leuke verrassingen gemaakt door de
leerlingen van de hulpklas en deze zijn verstuurd
aan de leerkrachten. Ook zijn er tekeningen
gemaakt die aankomende week worden verstuurd
naar de opa’s en oma’s van de kleuters. Hiervoor
hebben zij zelf postzegels gekocht bij van
Leeuwen de boekhandel. De kleuters mogen de
tekeningen natuurlijk zelf in de brievenbus doen
en dat gebeurt deze week nog.

De volgende thema’s tot het eind van dit
kalenderjaar zijn natuurlijk Sinterklaas en Kerst.
Voor deze thema’s zijn een paar data belangrijk,
dus noteert u ze alvast in uw agenda:
19 november Versieravond Sinterklaas
5 december Sinterklaasviering op school
19 december Kerstmusical
20 december Kerstdiner
Verdere informatie over deze data kunt u lezen in
de volgende Penseelstreekjes of in extra
informatiebrieven.

Groep 3 en 4
Groep 3 heeft thema 3, smakelijk eten, van Lijn 3
bijna afgerond. Bij de kinderen wordt in deze
periode de zogenaamde herfstsignalering
afgenomen. Dit is een eerste meting om te kijken
hoe de leesontwikkeling van uw kind is
gevorderd. Er wordt getoetst op letterkennis,
woordkennis en het lezen van een verhaal.
Als dit is afgerond, zal ik alle ouders hierover kort
informeren.
Om het thema af te sluiten, is er met de hele
groep, ook met groep 4, een uitstapje gepland.
De leerlingen hoeven dinsdag GEEN lunch mee te
nemen.
Ik zoek nog wel minimaal 2 ouders die om 11.15
uur mee kunnen rijden. We willen rond 13.00 uur
weer worden opgehaald. Het is in Opheusden,
maar net te ver om te lopen.
Groep 5 en 6
Wij kijken terug op een geslaagd optreden op ons
podium, op 7 november! De kinderen hadden dan
ook goed geoefend en regelen de meeste dingen al
zelf! Talentjes!
Ook het Nationaal Schoolontbijt was heel gezellig
evenals de Crea lessen. Foto’s hiervan vindt u
terug op Klasbord. Nog niet alle ouders volgen
ons. Heeft u vragen over Klasbord, kom dan naar
juf Frencis (maandag, donderdag of vrijdag).
Vanavond (maandag 19 november) staat er een
knutselavond gepland voor ouders van groep 1
t/m 4. Zij versieren de school en de klas in het
Sinterklaas thema. Vanaf groep 5 zorgen de
leerlingen voor hun eigen versieringen in de klas.
Wij zijn daarmee al druk bezig!

MOOI NIEUWS: Op woensdag 7 november is juf
Sandra bevallen van een zoon! Zijn naam is Sem.
Zij maken het beiden goed, juf Sandra geniet
volop!

We beginnen om 19.00 uur tot…..
Vanaf dinsdag 20 november kunnen ALLE
leerlingen een schoen meenemen om in de klas te
zetten.
Groepen 5, 6, 7 en 8 vieren op 5 december de
verjaardag van Sinterklaas met een surprise en
gedicht. Op dinsdag 20 november gaan zij met
hun groep lootjes trekken. De uitleg die in dit
Penseelstreekje staat, wordt ook in de klas nog
gegeven.
En dan hopen we op woensdag 5 december hoog
bezoek te kunnen ontvangen!
We tellen af!

Groep 7 en 8
Op woensdag 28 november organiseert het HPC
een scholenmarkt voor leerlingen en ouders,
verzorgers van groep 7 en 8.
Een aanrader om hier naar toe te gaan met uw
kind.
Op deze avond presenteren het Helicon Kesteren,
Pantarijn Kesteren en het Hendrik Pierson College
(HPC) zich aan geïnteresseerde ouders, verzorgers
en leerlingen.
De avond zal uit twee delen bestaan:
19.00-19.30 uur: scholenmarkt in de Aula van het
HPC;
19.45-20.15 uur en 20.15-20.45 uur twee
informatierondes in de verschillende lokalen.
Leerlingen en ouders, verzorgers kunnen een
keuze maken om over twee scholen meer te weten
te komen.
Leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders,
verzorgers zijn van harte welkom!
SINT
Jaja, gelukkig! Sint is toch weer gearriveerd in
Nederland. Elk jaar weer een verrassing!
Maar dan moeten wij gauw aan de slag, want als
hij ook nog bij ons op school op bezoek komt,
moet het er wel gezellig uitzien natuurlijk!
Daarom hebben we maandag 19 november een
gezellige KNUTSELAVOND op school.
U komt toch ook????

19 november

bureau HALT in gr 7 en 8

19 november

knutselavond gr 1 t/m 4

20 november

lootjes trekken gr 5 t/m 8

21 november

badmintontoernooi gr 8

23 november

crea nr 3

28 november

scholenmarkt HPC gr 7/8
voor ouders en leerlingen

03 december

Penseelstreekje nr 7

04 december

surprises inleveren

tot15.00 uur

JARIGEN
Er zijn geen jarigen in de periode 19 november
t/m 3 december.

