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AFSCHEID ONDERWIJSASSISTENTE
WILLEKE PETERS
Vanuit subsidiegelden is er vanaf 6 maart 2017
een onderwijsassistente benoemd voor 5
ochtenden per week tot aan de zomervakantie.
Haar naam is Suzanne van der Kamp en zij zal
zich hieronder aan u voorstellen. Suzanne gaat
met name in groep 1 t/m 4 ondersteunende taken
verzorgen en zal zij met groepjes kinderen
werken. Wij vinden het superfijn dat we deze
extra ondersteuning op school krijgen.
Naast de ondersteunende taken in groep 1 t/m 4
gaat Suzanne de werkzaamheden van Willeke
Peters(onderwijsassistente) overnemen omdat
Willeke stopt met het begeleiden van leerlingen
met plusarrangementen op onze school per 13
maart a.s. Willeke gaat meer uren werken als
onderwijsassistente op het Palet te Kesteren. Wij
bedanken haar voor al haar inzet op onze school
en wensen haar veel succes in Kesteren.

Even voorstellen......
Mijn naam is
Suzanne van der
Kamp en ik ben 23
jaar oud. Een aantal
van jullie zullen mij
al gezien hebben,
want ik ben sinds 6
maart werkzaam op
O.B.S. Het Palet in
Opheusden als
Onderwijsassistente.
Ik ben er iedere dag
van maandag t/m vrijdag om ondersteuning te
bieden in groep 1 t/m 4 en het begeleiden van
leerlingen met plusarrangementen. In mijn vrije
tijd vind ik het heerlijk om te zwemmen en te
koken en gezellige
dingen te doen met mijn vriend, vrienden en
vriendinnen. Als u nog vragen heeft, kom dan
gerust even bij me. Groetjes, Suzanne

Even voorstellen......
Graag wil ik me als
vervanger van Laura
Tijssen, intern
begeleider van Het
Palet in Opheusden
en Isandra school te
IJzendoorn, even
voorstellen…
Mijn naam is
Karin van der Plas.
Ik ben 44 jaar en
woon samen met mijn man en twee dochters in
Deil. Al 22 jaar geef ik met veel plezier les. De
afgelopen 13 jaar heb ik gewerkt op de
Lokhorstschool in Deil.
Sinds september 2016 ben ik, op zoek naar
nieuwe uitdagingen en ontmoetingen, werkzaam
voor de invalpool van IPPON. Vanaf 7 maart
2017 tot de zomervakantie werk ik op invalbasis
ter vervanging van het zwangerschapsverlof van
Laura op beide scholen.
Mijn werkdag op het Palet is iedere donderdag.
Loop dan gerust binnen of neem contact met mij
op.
OUDERS BEDANKT
Met het team hebben we aan het begin van het
schooljaar besloten dat we 2 blokken crea per jaar
doen. We hebben gezien dat onze leerlingen met
veel plezier en creativiteit gewerkt hebben aan
diverse technieken. Fijn dat jullie ons daarbij
hebben geholpen! En hopelijk zijn jullie er
volgend jaar ook weer bij!
KAMPGELD
Het is ondertussen maart geworden. Veel ouders
hebben de (eerste) bijdrage voor het kamp al
ingeleverd of overgemaakt per bank. Onze dank
hiervoor. Mocht u dat nog niet hebben gedaan,
dan ontvangt u van ons een herinnering met een
nieuw betalingsverzoek. De envelop kunt u bij de
leerkrachten inleveren.

NOG EEN KEER KAMP
Ouders die wel eens mee zijn geweest met een
kamp van onze school weten het wel: opeens zijn
alle handdoeken nat en theedoeken vies! Mocht u
thuis toe zijn aan een nieuw, fris setje, dan zijn wij
heel blij met uw oude lappen!

aan de slag om diverse fondsen te benaderen om
ons een bijdrage te sponsoren.
Mocht u nog ideeën hebben voor een ludieke
actie, dan houden wij ons natuurlijk aanbevolen
en kunt u dit aangeven bij juf Jeanette of de
directeur.

PROJECT TECHNIEK
Vandaag start ons schoolproject over
TECHNIEK. Gedurende 3 weken komen de
leerlingen alles te weten over bijvoorbeeld
Energie, Wind, Geluid, Magneten............Ze gaan
knutselen, experimenteren, proefjes doen,
onderzoeken en bouwen. Ook worden er
gastlessen verzorgd in de bovenbouw.

STEM OP ONS PROJECT VOOR
‘een aandeel in de Betuwe’

Wij nodigen u uit voor de afsluiting van dit
project. De inloop is op donderdag 30 maart a.s.
van 17.00 – 18.30 uur. U KOMT TOCH OOK ?
VOORTGANG VERNIEUWING
SCHOOLPLEIN OBS HET PALET
Zoals u weet zijn wij druk bezig met vernieuwing
van ons schoolplein. De werkgroep herinrichting
schoolplein komt regelmatig bij elkaar om het
plan van aanpak verder uit te werken.
Inmiddels is een ontwerper aan de slag gegaan
met het maken van een ontwerp voor ons
schoolplein n.a.v. wensen van kinderen, ouders,
buurt en leerkrachten.
Wij willen dit ontwerp graag met u delen en
hebben dan ook donderdagavond 20 april om
19.00 uur gepland om met u verder te praten over
het ontwerp en de plannen rondom de
vernieuwing van ons schoolplein. Tijdens deze
avond kunt u ook vragen stellen.
Aangezien de buurt ook wensen heeft kunnen
aangeven, hebben wij hen ook uitgenodigd om
langs te komen.
Wij hopen op een grote opkomst.
Tot donderdagavond 20 april om 19.00 uur op
OBS Het Palet. De koffie/thee staat voor u klaar.
SPONSORACTIES NIEUWE SCHOOLPLEIN
EN BUURTSPEELPLAATS
Dit schooljaar zijn er al verschillende acties
georganiseerd voor de vernieuwing van ons
schoolplein, straks ook wel de buurtspeelplaats
genoemd.
Zo is er in december de oliebollenactie geweest en
heeft een bedrag van € 465,00 opgeleverd.
De verkoop van de kerstmusical CD heeft een
bedrag van €75,50 opgeleverd.
Dit helpt allemaal mee om een mooi schoolplein
te kunnen realiseren.
Ons plan van aanpak voor de vernieuwing van het
schoolplein is af en nu kan een subsidieadviseur

Via de Rabobank West Betuwe hebben wij ons
schoolpleinproject aangedragen voor ‘een aandeel
in de Betuwe’.
Elke stem is geld waard! Dus bent u lid van de
Rabobank West Betuwe, breng dan vanaf april
2017 uw stem uit voor ons schoolpleinproject en
maken wij kans op een sponsorbedrag voor de
vernieuwing van onze buurtspeelplaats.
Ga naar https://www.rabowestbetuweleden.nl en
stem op ons! Alvast bedankt voor uw stem!

OUDER ENQUETE
In week 11, vanaf woensdag 15 maart , ontvangt
u van ons een ouder enquête. Dit betreft een
oudertevredenheidspeiling, wij willen weten of u
tevreden bent over onze school en waar wij ons
mogelijk nog in kunnen verbeteren. Om de
vragenlijst te kunnen invullen, moet u inloggen in
het ouderportaal en daar staat de vragenlijst voor u
klaar. Bent u uw inlogcode kwijt voor het
ouderportaal, stuur dan een mail naar
directie@paletopheusden.nl en krijgt u een
nieuwe inlogcode toegestuurd. Wij hopen op veel
respons dus vult u a.u.b. deze vragenlijst/enquête
voor ons in. U heeft daar tot 31 maart a.s. de tijd
voor. Alvast bedankt voor uw medewerking.
BUREAU HALT
VOORLICHTING INVLOED VAN DE
GROEP.
Donderdag 16 maart komt er een medewerker van
bureau HALT in groep 7/8.
Waarom deze voorlichting? Halt heeft de
wettelijke taak een passende correctie te geven op
beginnende jeugdcriminaliteit. In de praktijk zien
ze dat het merendeel van de jongeren strafbare
feiten pleegt onder druk van de groep of in
groepsverband. Jongeren zijn nog heel erg bezig
met het ontwikkelen van een eigen identiteit en
het loskomen van hun ouders. Ze zoeken daarbij
vaak steun bij leeftijdsgenoten omdat die
hetzelfde doormaken. Jongeren willen daarom
graag bij een groep horen. Ook zijn ze extremer in
hun gedrag dan volwassenen. Vaak beseffen ze
niet wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor

henzelf en anderen. Dat heeft ook te maken met
de ontwikkelingsfase waarin ze zitten.
Soms gaan ze te ver en doen ze dingen die
strafbaar zijn. Jaarlijks komen zo’n 17.000
jongeren van 12 tot 18 jaar bij Halt voor delicten
als winkeldiefstal, vernieling, verstoring van de
openbare orde en spijbelen. Om te voorkomen dat
jongeren strafbare feiten plegen, geeft Halt
voorlichtingen en ouderbijeenkomsten over onder
andere groepsdruk.
Waar gaat de voorlichting over? In de
voorlichting gaan ze samen met de leerlingen
uitzoeken wat groepsdruk eigenlijk is. Door
middel van een test ontdekken de leerlingen hoe
groepsdruk werkt en hoe gevoelig zij er zelf voor
zijn. Ook bespreken ze met de leerlingen een
aantal waargebeurde verhalen van jongeren die bij
Halt zijn geweest. Deze jongeren hebben allemaal
iets gedaan onder invloed van groepsdruk. De
leerlingen gaan bedenken hoe deze jongeren een
volgende keer beter met groepsdruk om kunnen
gaan.
Wat kan ik doen? Toon interesse in en begrip
voor tonen, zonder oordeel. Vat ook samen wat
uw kind aan u vertelt. Zo kunt u laten zien dat u
uw kind begrijpt en dit moedigt uw kind weer aan
om verder te vertellen. Wilt u het met uw kind
over groepsdruk hebben, gebruik dan de Halt
voorlichting als aanleiding.. Vraag wat ze gaan
doen, waar ze heen gaan en met wie. Probeer
daarbij niet te oordelen. Het is soms lastig om
informatie van uw kind te krijgen. Het kan dan
helpen om oprechte interesse te Vraag uw kind
bijvoorbeeld welk onderdeel van de voorlichting
het meeste indruk heeft gemaakt en waarom.
Meer informatie Wilt u meer weten over dit
onderwerp? Kijk dan op www.halt.nl/opvoeders.
TEPS
(Techniques for European Primary Schools)
Juf Els en juf Willy vertrekken op maandag 27
maart naar Spanje voor het TEPS techniekproject.
Op 1 april komen zij weer terug. Uiteraard met
een schat aan ervaring rijker! Juf Willy wordt
vervangen door juf Marga Brinckman. Zij heeft al
vaker ingevallen in groep 7/8. Juf Els wordt
vervangen door meester Gerard.
Wilt u meer weten over dit project, ga naar onze
website of klik op http://tepserasmusplus.eu/?page_id=321
Het Penseelstreekje nr 13 komt in verband met
de reis niet uit op de geplande datum maandag
27 maart, maar op zaterdag 25 maart.

BEDANKT INVULLEN FORMULIEREN

Hartelijk bedankt voor het invullen van de
vragenlijst over de uitwerpselen overlast van de
honden, rondom de school en in uw buurt.
Wethouder Gerritsen heeft het in ontvangst
genomen. Hij vond dat er kritische vragen werden
gesteld! Bijv: waarom hondenbelasting betalen
terwijl honden nergens kunnen spelen, rennen,
eigenlijk is er geen plek voor de honden. Waarom
prullenbakken bij de speeltuintjes….dat nodigt
toch uit om daar iets te doen….!
Het was een hele ervaring om in de raadszaal te
mogen zitten. We mochten ook nog naar de
werkkamer van de wethouder. Als het goed is
komt er een artikel in de krant.
E-WASTE RACE GROEP 7 en 8
Leuk en leerzaam inzamelen van elektronica!
Iedereen kent het wel, je hebt nog wat oude
elektronica rondslingeren. Een oud telefoontje,
kapotte dvd-speler of wekker bijvoorbeeld. Toch
schiet het er iedere keer weer bij in om deze
elektronische apparaten, ook wel e-waste
genoemd, weg te brengen.
De E-waste race is een wedstrijd tussen scholen in
een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval
bij mensen uit de buurt op te halen. Scholieren en
buurtbewoners maken een afspraak om het afval
thuis op te laten halen. De school scoort hier
punten mee die op een site worden bijgehouden.
Bij ons op school worden 15 container geplaatst.
Alleen de leerlingen van groep 7/8 mogen hier het
E-WASTE afval in deponeren. Het moet nl eerst
aangemeld worden op de site, anders verdienen
wij geen punten.
De race gaat 21 maart van start. Houdt u de
spullen nog even voor ons vast! Bedankt.
Na vier weken wordt de winnaar bekend die een
toffe schoolreis wint naar NEMO te Amsterdam.
Zo maakt de E-waste race het inzamelen van
elektronisch afval leuk, leerzaam en gemakkelijk!

Onderstaande is in groep 7/8 besproken.
MAART

Bedenk bij het verzenden
van een bericht naar:
13-03 start project techniek
14-03 workshops techniek
14-03 Extra GGD controle

“Kan ik dit berichtje/foto op het bureau
van mijn ouders, juf of meester
neerleggen”

15-03 vragenlijst via ParnasSys ouders
15-03 eventuele loting schoolkamp 12.15
16-03 bureau HALT groep 7/8
16-03 kangoeroewedstrijd PLUSKLAS
22-03 start EWASTE RACE gr 7/8
25-03 Penseelstreekje nr 13

Denk daar goed over na bij het posten
van berichten!!!

27-03 TEPS: invallers in gr 7/8 en PLUS klas

(bij twijfels…vraag je ouders om advies)

29-03 Vrachtauto: aanwezig“ dode hoek”
30-03 Afsluiting project 17.00-18.30 uur
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Reshare (kledinginzameling)

‘Inloopuur bij het bestuur’ voor ouders en
leerkrachten
Heeft u vragen, opmerkingen of andere zaken?
U kunt nu terecht op het ‘Inloopuur bij het bestuur’.
Woensdag 22 maart 2017
13.00 – 15.30 uur
Koning Willem Alexanderschool
Vredeplein 1 in Haaften
Meer informatie over de Stichtingen? Bezoek onze
websites http://www.stichtingfluvium.nl, www.ond
erwijsgroepspoenk.nl, www.spgg.nl

14-03
22-03

Ahmad Asad
Mike de Vriese

