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Leerlingenraad 
Het team van Palet vindt het belangrijk dat de 
leerlingen zich betrokken voelen bij de school en 
zich verantwoordelijk voelen voor schoolse 
zaken. Wij willen dat ze weten dat ze een eigen 
stem hebben binnen de school, dat ze meetellen. 
Daarom starten we vanaf volgend schooljaar weer 
met de leerlingenraad. We vragen de leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 alvast om na te denken 
over deelname aan de leerlingenraad, zodat we 
aan de start van het volgende jaar heuse 
verkiezingen kunnen organiseren. 
 
Blij nieuws 
Wisten jullie al dat juf Sandra en haar man Erik 
weer een kindje verwachten? Hun zoontje Sem 
krijgt er een broertje of zusje bij. Gefeliciteerd 
met deze gezinsuitbreiding! 
 

 
 
Zoals u in de brief over de formatie heeft kunnen 
lezen, is de vervanging van juf Sandra in het 
nieuwe schooljaar al geregeld. 
 
 
 
 

 
 
Juf Laura 
Misschien heeft u haar al op school gezien? Juf 
Laura is terug van haar zwangerschapsverlof. Ze  
werkt nu op woensdag en donderdag. 
Welkom terug juf Laura! 

 
 
 
Ook welkom terug voor juf Els 
Ze was al een paar weken met groep 4 aan het 
werk, via videobellen, maar sinds deze week is juf 
Els gelukkig weer in levende lijve op school. 
Welkom terug juf Els! 
 
Leuke afsluiting 
Omdat de kinderen vanwege Corona toch het 
nodige vertier hebben moeten missen, hebben we 
voor de laatste schooldag een voorstelling 
georganiseerd. 
Dat belooft een gezellige afsluiting van het jaar te 
worden. 
 
Afscheid groep 8 
Op woensdagmiddag zwaaien wij met de school 
om 12.00 de kinderen van groep 8 uit. 

 
De leerlingen van groep 8 worden diezelfde 
middag om 16.30 uur weer op school verwacht. 
Aansluitend volgt de certificaatuitreiking waarbij 
de ouders aanwezig zijn. Na de uitreiking gaat 
groep 8 genieten van een gala-diner. De ouders 
worden om 20.00 uur wederom uitgenodigd voor 
een drankje en afscheid nemen van de 
basisschool. De leerlingen van groep 8 zijn 
donderdag en vrijdag vrij.  
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Afscheid van juf Petra en juf Jolanda 
Zoals u in de formatiebrief heeft kunnen lezen 
komen juf Petra en juf Jolanda na de 
zomervakantie niet terug op deze school. 
We nemen daarom in de laatste week van school 
afscheid van ze. Juf Petra is er voor het laatst op 
dinsdag 14 juli en juf Jolanda op vrijdag 16 juli. 
Juf Petra en juf Jolanda het was fijn met jullie te 
werken.  
Superbedankt! 

 
 
GMR zoekt leden 
De GMR van stichting Fluvium is op zoek naar 
nieuwe leden. In de bijlage leest u hier meer over. 
 
Lees 15 minuten per dag 
U hebt het vast al eens gehoord: lezen heeft 
een bewezen positief effect op 
woordenschat, spelling, begrijpend lezen en 
schrijven. Kinderen die minimaal 15 
minuten lezen per dag, lezen 1.146.000 
woorden per jaar. Hun woordenschat kan 
met 1.000 nieuwe woorden per jaar groeien. 
En kinderen die plezier hebben in lezen, 
gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter 
lezen en blijven lezen. Een dagelijks 
leesritueel van 15 minuten zorgt voor een 
leven lang leesplezier!  
Een abonnement op de bibliotheek is gratis 
voor kinderen. De bibliotheek in 
Opheusden is nog gesloten, maar in 
Dodewaard is keus genoeg! En om ervoor 
te zorgen dat uw kind na de zomervakantie 
nog net zo’n goede lezer is als nu, hopen we 
dat u allemaal lekker blijft lezen en 
voorlezen. 
 
Ouders gezocht voor 
vragenlijstonderzoek naar ervaringen 
met thuisonderwijs tijdens de corona 
periode 
Eén van de maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan, is het 
sluiten van de scholen. Voor zowel 
leerkrachten als ouders kwam deze nieuwe 
vorm van onderwijs onverwacht en de 

organisatie ervan was/is voor alle partijen 
een zoektocht. Met deze vragenlijst doet u 
mee aan internationaal onderzoek naar de 
ervaringen van ouders met thuisonderwijs, 
waarbij er aandacht is voor ouders van 
kinderen met ontwikkelingsproblemen. De 
studie is een samenwerking tussen de KU  
Leuven (België), Universität Marburg 
(Duitsland), Ruhr-Universität Bochum 
(Duitsland), Technische Universität 
Dortmund  (Duitsland), Rijksuniversiteit 
Groningen (Nederland), Vrije Universiteit 
Amsterdam (Nederland), Chinese 
University of Hong Kong (China) en het 
Karolinska Institutet (Zweden). 
 
Wie kan deelnemen? 
Iedere ouder van een kind dat momenteel 
thuisonderwijs krijgt (of in de afgelopen  
maanden heeft gekregen), kan deelnemen 
aan dit onderzoek door te klikken op 
onderstaande link. Deelname houdt in dat u 
de online-vragenlijst invult (20-25 
minuten). Deelname is volledig anoniem. 
https://www.soscisurvey.de/Thuisonderw
ijsCoronaNL/ 
Met vriendelijke groet,dr. Anselm 
Fuermaier (RUG), dr. Marjolein Luman 
(VU Amsterdam) en prof. dr. Barbara van 
den Hoofdakker (RUG, Accare). Wanneer u 
vragen heeft over het onderzoek kunt u 
mailen naar a.b.m.fuermaier@rug.nl. 
 
Dit is het laatste Penseelstreekje van schooljaar 
2019-2020 
Op vrijdag 17 juli zijn de kinderen om 12.00 vrij 
en begint hun vakantie. 
Wij, het team van het Palet, wensen jullie 
allemaal een heerlijke vakantie toe! 
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DE JARIGEN 
 
11 juli   Florian 
14 juli   Finn 
17 juli   Roos de G 
19 juli   Noa 
20 juli   Ilse 
20 juli   Lisa 
22 juli   Rocio 
29 juli   Dawn 
20 juli   Luam 
1 aug    Hassam 
10 aug  Kokob 
10 aug  Loreen 
18 aug  Francisca 
19 aug  Beaudey 
30 aug  Mateo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
15 juli:           Uitzwaaien groep 8 
  
16 juli:           Rapporten mee 
17 juli:           Laatste schooldag 
                      12.00 uur Start vakantie!!! 
 
31 aug:          Start schooljaar 2020-2021 
Eerste week: Luizencontrole 
2 sept:            1e Penseelstreekje 2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


