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SOCIAAL VEILIGHEIDSPLAN
Het pestprotocol op de website is vervangen door
ons sociaal veiligheidsplan.
SCHOOLARTS
Op 22 maart is de schoolarts aanwezig op obs Het
Palet.
BUREAU HALT IN GROEP 7 EN 8
Op maandag 14 Maart krijgen wij bezoek van
bureau HALT.
Waarom deze voorlichting?
Halt heeft de wettelijke taak een passende
correctie tegeven op beginnende
jeugdcriminaliteit. Beginnende
jeugdcriminaliteit vindt meer en meer online
plaats.Jongeren overzien vaak de gevolgen niet
van wat ze doen en zijn extremer in hun gedrag
dan volwassenen. Dit heeft te maken met de
ontwikkelingsfase waar ze in zitten. Jongeren zijn
nog heel erg bezig met het ontwikkelen van een
eigen identiteit en het los komen van hun ouders.
Dit gedrag speelt natuurlijk ook als zij actief zijn
op internet, waar ze met hun smartphone bijna
altijd en overal toegang toe hebben. Daar komt
bij dat jongeren op internet vaak meer durven
omdat zij denken dat ze dan anoniem zijn.
Jongeren gebruiken internet voor van alles:
ontspanning,contact hebben met elkaar en voor
hun schoolwerk.
Toch hebben ze soms ook vervelende ervaringen
met internet. Het gaat dan vaak om het rondsturen
van nare filmpjes of foto’s, geruzie of zelfs
bedreigingen(bijvoorbeeld via Whatsapp).
Jongeren gaan ook op internet dus wel eens te ver.
Het lijkt dan onschuldig wat ze doen maar het kan
grote gevolgen hebben voor henzelf en voor
anderen, en zelfs strafbaar zijn. Als jongeren
online strafbare feiten plegen dan kunnen zij
hiervoor naar Halt worden gestuurd. Omdat Halt
wil voorkomen dat jongeren over de schreef gaan,
geven we voorlichtingen en

Ouderbijeenkomsten over online veiligheid.
Waar gaat de voorlichting over?
In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit
wanneer je op internet te ver gaat. Dit doen we
door een aantal waargebeurde verhalen te
onderzoeken. We bespreken met de leerlingen wat
er is gebeurd, of het strafbaar is, wie het
slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Op
die manier leren de leerlingen dat
niet alles even onschuldig is en wat de gevolgen
zijn als je te ver gaat. Ook bespreken we met de
leerlingen hoe ze kunnen voorkomen dat ze in
zo’n situatie terecht komen en wat ze kunnen doen
als dat toch gebeurt.
Wat kan ik doen? Jongeren experimenteren, dat
hoort nu eenmaal bij de ontwikkelingsfase waarin
ze zitten. Dit experimenteren vindt ook online
plaats. Spreek daarom met uw kind af
dat hij of zij geen privégegevens deelt en alleen
neutrale foto’s plaatst. Het beste is om geen foto’s
te plaatsen waarop je gezicht herkenbaar is.
Voor jongeren is het ook belangrijk om veel
vrienden of volgers te hebben, dat geeft ze status.
Vertel uw kind dat hij of zij niet zomaar iedereen
moet accepteren als vriend of volger. Laat alleen
mensen toe die je zelf echt kent. Want er kan een
heel ander iemand achter een profiel zitten.
U kunt uw kind ook vragen naar de Haltvoorlichting die het heeft gehad. Vraag
bijvoorbeeld wat het meeste indruk heeft gemaakt
en waarom.
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Kijk dan op www.halt.nl/opvoeders.
www.halt.nl

OUDERKLANKGROEP
Sinds 1 januari 2016 is er een nieuwe
organisatiestructuur voor de
medezeggenschapsraden van alle scholen binnen
Spoenk. Deze verandering is nodig voor de
rechtsgeldigheid van de raden. Wat betekent dit
voor onze school?
Dit betekent dat onze MR een gezamenlijk MR is
geworden met het Palet uit Kesteren. Om onze
MR goed te kunnen informeren over wat er leeft
binnen de school is het idee ontstaan voor een
ouderklankgroep.

Om alle ideeën die leven onder de ouders en
verzorgers van onze school willen wij een
ouderklankgroep oprichten waarbij er een
wisselwerking ontstaat tussen onze deelnemers
van de MR en de ouderklankgroep. Op deze
manier willen wij een breder draagvlak creëren
voor zaken die onze school aangaan.
Wij zoeken uit iedere groep 1 ouder die zich
hiervoor wil opgeven en actief wil meedenken.
Het gaat niet om activiteiten, maar om
beleidsmatige zaken zoals we die in de afgelopen
jaren voorbij hebben zien komen; het
continurooster, Befit school, inrichting
schoolplein, fruitdagen etc.
Mocht u hiervoor interesse hebben, vragen willen
stellen of u willen opgeven dan kunt u contact
zoeken met Carolijn van Orsouw (moeder van
Julia gr. 2, Sophia gr. 5 en Ramon gr. 6) of met
Soraja Kranenborg (moeder van Nuriah gr. 4 en
Malai gr. 7).

TREK AAN DE BEL ACTIE
Op 10 maart trokken kinderen in heel Nederland
aan de bel, om te vieren dat zij naar school
kunnen. In Nederland is onderwijs een
vanzelfsprekend recht. Helaas is dit voor kinderen
met een handicap in ontwikkelingslanden heel
anders. Zij kunnen vaak niet naar school. Het
Liliane Fonds weet hoe broodnodig onderwijs is.
Want met alleen revalidatie redt een kind met een
handicap in ontwikkelingslanden het niet. Elk
kind - met of zonder handicap - heeft recht op
onderwijs, op een toekomst. Het Liliane Fonds
riep alle basisscholen in Nederland op om op
donderdag 10 maart 2016 één minuut lang aan de
bel te trekken voor kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden. Want van hen gaat 90% niet
naar school. En natuurlijk heeft onze school mee
gedaan.!

U kunt ook een mail sturen naar
MR@paletopheusden.nl
SCHOOLKAMP BETALINGEN
Wilt u bij het overmaken van het schoolkampgeld
het volgende vermelden:
Naam, Groep, Schoolkamp. De ouderraad kan dan
makkelijk zien waarvoor het geld is.
Overmaken: Het bedrag overmaken op
rekeningnr: NL 19 RABO 0331 9610 67 t.n.v.
Vereniging Ouderraad Het Palet
Contant:
Het bedrag in een envelop aan de leerkracht
geven.(met naam, groep, welk termijn)
OUDE CD’S OF DVD’S
De leerkrachten van groep 3 en 4 verzamelen
oude cd’s en dvd’s om mee te knutselen.
Heeft u nog wat liggen? Wij zijn er erg blij mee!
OPA- EN OMADAG
Vrijdag 18 maart is er op school weer een OpaOmadag. Op deze dag kunnen de opa’s en oma’s
in de klassen komen kijken hoe hun kleinkinderen
onderwijs krijgen. Omdat het deze dag ook
Pannenkoek dag is willen wij graag dat de opa’s
en oma’s op school blijven eten.
Verdere informatie heeft u kunnen lezen in de
brieven die uw kind mee naar huis heeft gekregen.
Helaas zijn er nog niet veel briefjes ingeleverd,
zowel van de opa’s en oma’s als voor het thuis
pannenkoeken bakken. Om deze dag te laten
slagen hebben we uw hulp echt nodig.

SCHOOLPROJECT “ENGELS”
Deze week zijn wij begonnen met ons jaarlijkse
schoolproject.
Alle groepen werken dan aan hetzelfde thema. Dit
jaar hebben wij gekozen voor het thema
“Engelse taal”. Dit sluit mooi aan bij het thema
van vorig jaar (“Internationalisering”) en ook bij
de training die het team momenteel volgt omtrent
Engels lesgeven.
De komende weken besteedt elke groep dus extra
veel aandacht aan de Engelse taal, ook buiten de
reguliere Engelse lessen om. Dit kan met teksten,
liedjes, werkbladen etc.
Aan het einde van ons schoolproject willen we
graag aan alle ouders en/of verzorgers laten zien
wat we geleerd hebben! U bent daarom van harte
uitgenodigd om op dinsdag 22 maart, tussen 16.30
uur en 18.00 uur te komen kijken naar ons werk
en uitvoering(en)!

In onderstaand schema kunt u zien wanneer de
groep van uw kind(eren) een kleine uitvoering op
het podium laat zien. Wanneer uw kind op dit
tijdstip niet aanwezig kan zijn, is dit geen
probleem. De aanwezige kinderen voeren dan het
stukje op. Natuurlijk hopen wij wel dat iedereen
aanwezig kan zijn!
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

16.50-17.00 uur
17.10-17.20 uur
17.30-17.40 uur
17.50-18.00 uur

PAASVIERING/ SPONSORLOOP
Donderdag 24 maart zal er op school weer een
paasviering plaatsvinden. Er zullen deze dag
bekende onderdelen zijn maar ook wat andere
activiteiten.
We beginnen ’s morgens vroeg met de jaarlijkse
sponsorloop. Deze zal dit keer plaatsvinden
rondom de school en niet zoals andere jaren in de
Biezenwei. Volgende week zullen de kinderen de
sponsorlijst weer mee krijgen die zij natuurlijk zo
vol mogelijk moeten krijgen. Deze lijst moet
uiterlijk dinsdag 20 maart weer ingeleverd
worden bij de leerkracht. Wij hopen natuurlijk dat
veel mensen de kinderen komen toejuichen. Ook
zal er tijdens de loop voor de toeschouwers wat te
drinken zijn. De sponsorloop zal gehouden
worden vanaf 09.00 uur.( Bij slecht weer zal de
loop verschoven worden naar een andere datum).
Na de sponsorloop zullen de kinderen even tot
rust kunnen komen met wat lekkers en drinken
voordat zij gaan beginnen aan de speurtocht die
opgezet is door de leerlingen van groep 8.
Voor deze speurtocht zijn we nog op zoek naar
ouders die de groepjes willen begeleiden.
Na deze speurtocht worden de kinderen verwent
met een lekkere, verrassingslunch. Het is de
bedoeling dat de ouders die met de speurtocht
hebben meegedaan ook met de kinderen mee eten.
‘s Middags is er voor de kinderen een creamiddag. De korte paasvakantie begint om 14.15
uur. De kinderen worden op dinsdag 29 maart
weer op school verwacht.
LUIZEN
De ‘kriebelouders’ zijn op zoek naar versterking.
Zij zoeken nog 2 ouders om hen te helpen bij de
controles. De controles vinden altijd plaats op de
woensdag na een vakantie. Het zal ongeveer 45
minuten van uw tijd in beslag nemen. U kunt zich
aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

CONCERT VOOR RAFIQ
Vanmorgen zijn we met groep 6,7 en 8, juf Els en
juf Willy en een aantal ouders naar Arnhem
geweest waar onze kinderen een optreden zouden
hebben.
Van tevoren had ik geen idee waar ik naar toe zou
gaan. Onze dochter had me verteld dat ze moesten
zingen en op haar borst en knieën moest slaan
maar dat het vreselijk saai zou worden… (groep 8,
wat is er nog wel leuk??)
We gingen naar het Musis theater in Arnhem,
alwaar de kinderen een plaats in de zaal kregen en
waar wij als ouders op het balkon plaats konden
nemen. Ik was vooral heel erg nieuwsgierig, wat
krijgen we eigenlijk te horen of te zien??
Vooraan op het podium zaten de muzikanten van
Het Gelders Orkest, zij werden begeleid door een
man die ons een verhaal ging vertellen over een
meisje van 10 dat zonder haar ouders moest
vluchten uit haar geboorteland. Zij maakte deze
reis als jongen omdat het voor een meisje alleen
veel gevaarlijker is om te reizen. Haar naam werd
Rafiq. Rafiq maakte in het verhaal een hele lange,
gevaarlijke reis, de reis die heel veel vluchtelingen
maken. Over land, over zee, lopend, achterin een
vrachtwagen. Rafiq kwam in Nederland in een
vluchtelingenkamp terecht, kreeg daar een goede
vriend en heeft uiteindelijk haar ouders hier weer
ontmoet nadat ze een filmpje van zichzelf op het
internet had geplaatst. Een heel indrukwekkend
verhaal wat nog veel indrukwekkender werd door
al die kinderen (van meerdere scholen) die het
verhaal omlijsten met zang en geluiden onder
begeleiding van Het Gelders Orkest.
Wat was dit mooi, wat een prachtige muziek, wat
knap om al die kinderen met hun vingers en
handen het geluid van regen na te laten bootsen
(werkelijk net echt), wat een enorm aangrijpende
teksten! Om me heen zag ik bij menig ouder de
ontroering in de ogen en ook ikzelf moest slikken
om mijn tranen binnen te houden. Wat fijn dat
onze kinderen op een school zitten waar ze op
deze manier leren kijken naar een heel groot
probleem van deze tijd, dat ze leren zien wat het
verhaal achter een vluchteling kan zijn en dat ze
door gebruik van prachtige muziek hier over leren
nadenken!
Bedankt dat zij dit mochten mee maken, bedankt
dat wij dit mochten mee maken!
Groeten Anke Groeneveld.
Bedankt voor het schrijven van dit leuke
stukje. Alle ouders, heel hartelijk bedankt voor
het assisteren naar het Musis theater.
Op onze website is een filmpje geplaatst van
het concert.

Agenda Maart

13-03
22-03
26-03
28-03
28-03
29-03

Djamel Zoetekouw
Mike de Vriese
Roos Vonk
Laure Groeneveld
Alina Tursic
Cherlenne van der Donk

Groep 7 en 8 concert voor Rafiq

14-03

Bureau HALT in 7/8

15-03

Bezoek kerk.

18-03

Opa en oma dag, 11.15 uur.

22-03

Afsluiting Project.

22-03

schoolarts aanwezig

24-03

Sponsorloop en paasfeest

25-03

Goede vrijdag…vrij

27-03

1e Paasdag

28-03

2e Paasdag

01-04
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