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Schooljaar 2020-2021 
Deze week maken we met de leerlingen en de 
ouders van onze school een nieuwe start. Namens 
het team wensen wij alle leerlingen een fijn en 
leerzaam schooljaar toe. 
 
Privacy voorkeuren 
Afgelopen schooljaar heeft u via een formulier 
toestemming gegeven voor het maken van foto’s, 
video’s voor onze website, schoolgids 
bijvoorbeeld. 
We willen u vragen om te controleren of dit nog 
steeds klopt. U kunt zelf wijzigingen per kind 
aanbrengen in uw voorkeuren via de app van 
Parro. 
De volgende items kunt u wijzigen in ja of nee: 
 
Beeldmateriaal 
nieuwsbrief 

Ja 

Beeldmateriaal Parro Ja 

Beeldmateriaal 
schoolgids 

Nee 

Beeldmateriaal 
social media 

Nee 

Beeldmateriaal 
website 

Nee 

  

Luizencontrole 
Luizencontrole na vakanties is steeds heel nuttig 
gebleken. Helaas kunnen we momenteel wegens 
de Corona-omstandigheden de luizencontrole niet 
doen. 
Om toch een luizenplaag te kunnen voorkomen 
doen we dan ook tot nader orde een beroep op u, 
de ouder / verzorger: controleert u alstublieft 
regelmatig de haren van uw kinderen. Ziet u 
luizen of neten, behandel de haren dan tegen 
luizen. En  

 
 
kam de haren enige tijd regelmatig met een 
luizenkam. 

 
Ouderinformatieavond 
Omdat we, gezien de richtlijnen van het RIVM, 
geen groepen ouders op school mogen 
ontvangen,, hebben we besloten de informatie van 
de ouderinformatieavond op een andere manier 
aan u over te brengen.  
We houden nog even geheim hoe we dat gaan 
doen, maar we beloven dat we u voor het einde 
van september van informatie voorzien over de 
klas en groep van uw kind(eren) en over andere 
belangrijke en interessante zaken op school. 
 

 
 
Af-/ziekmelding leerlingen 
De lessen beginnen in de regel om 8:30 uur. Dat is 
ook het moment waarop de juffen kunnen zien dat 
uw kind al dan niet op school is aangekomen.  
Voor een rustig begin in de ochtend is het fijn dat 
we voor die tijd al weten dat uw kind ziek, of om 
andere reden afwezig, is. 
We willen u daarom verzoeken om uw kind voor 
half 9 af te melden als hij/zij ziek is. Ook als uw 
kind halverwege de dag weg moet voor een 
doktersafspraak o.i.d., verwachten wij een 
telefoontje. 
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Voor een prettige samenwerking en in het belang 
van uw kind graag een telefoontje vóór half 9. 
 
 

 
 
Gymlessen  
De gymlessen van groep 3 t/m groep 8 worden 
gegeven op de maandagen en donderdagen in de 
Biezenwei.  
De leerkrachten verzorgen de gymlessen op de 
maandag. Onze gymleerkracht, Rianda Prijs, op 
de donderdag.  
Gymkleding is verplicht en bestaat uit:  
- Broekje/shirt óf dunne legging/shirt óf gympakje  
- Gym- of sportschoenen met witte/lichte zool.  
 
De kleuters gymmen in de gymzaal bij ons op 
school. Op donderdag krijgen zij ook les van juf 
Rianda. Ook zij hebben gymkleding nodig. Deze 
kleding blijft de hele week op school omdat zij 
geen vaste gymtijden hebben. 
 
Het kan na een vakantie goed zijn dat de schoenen 
van de kinderen te klein zijn geworden. Wilt u dit 
met uw kind(eren) nagaan en eventueel zorgen 
voor nieuwe schoenen? 
Te kleine, maar nog goede schoenen die u niet 
meer gebruikt... daar kunt u misschien een 
klasgenoot nog blij mee maken! 
 

 
 
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, 
gezien worden. En tegelijk willen we actief 
burgerschap bevorderen. Daarom starten we weer 
met de leerlingenraad. 

 
De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van 
2 leerlingen per groep uit de groepen 5 t/m 8, in 
totaal dus 8 leerlingen. De afgevaardigden blijven 
steeds in gesprek met hun klasgenoten. Zij komen 
4x per jaar bij elkaar onder begeleiding van een 
leerkracht en zij leggen daarna bespreekpunten 
voor aan de directie.  
 
De kinderen kunnen zich verkiesbaar stellen. 
Daarna moeten ze zichzelf gaan promoten. Dat 
doen ze door middel van een korte presentatie met 
als onderwerp; waarom zijn zij een goede 
kandidaat? Dus eigenlijk: wat willen zij voor de  
school, de andere leerlingen en zichzelf 
verbeteren op school? 
 
In elke groep wordt uiteindelijk een stemronde 
gehouden, waarbij twee kinderen worden gekozen 
om de klas te vertegenwoordigen in de 
leerlingenraad.  
 
Wie is nou wie op het Palet 
Er zijn wat verschuivingen geweest van juffen 
naar andere groepen. En er lopen ook wat juffen 
op school die iedereen wel kent, maar waarvan 
niet iedereen weet wat zij nou eigenlijk doen op 
school. 
 

           
 
Daarom hier een lijst met welke juffen nou wat 
doen op school. 
 
De groepsleerkrachten zijn: 
Juf Jeanette: groep 1/2 
Juf Els: groep 1/2 en groep 3/4 
Juf Frencis: groep 3/4 
Juf Sandra: groep 5/6 en later ook 7/8  
Juf Lenny: groep 5/6  
Juf Willy: groep 7/8 
Juf Nienke: groep 7/8 (tot juf Sandra terug is van 
zwangerschapsverlof) 



 
Zorgondersteuners: 
Juf Andrea: leerkrachtondersteuner 
Juf Laura: intern begeleider 
Juf Lenny: leerkracht plus hulpklas 
Juf Nienke: orthopedagoog/RT-er 
 
Directie: 
Juf Karin: directeur 
 
Conciërge: 
Juf Marga 
 
Vakleerkrachten: 
Juf Rianda: gym 
Juf Maartje: godsdienstige vorming 
Juf Ariëtte: humanistische vorming 
 
Gezonde school  
Net als iedere ouder wilt ook u natuurlijk dat uw 
kind uitgroeit tot een gezonde volwassene die 
lekker in z’n vel zit. Een gezonde leefstijl is  
daarvoor de beste basis.  
Maar hoe kunt u uw kind gezonde eet- en beweeg 
gewoontes aanleren? Door de enorme hoeveelheid 
informatie van alle kanten en de overvloed aan 
keuzes, is soms door de bomen het bos niet meer 
te zien. Vaak roept het meer vragen op dan er 
antwoorden worden gegeven. Wat kun je je kind 
bijvoorbeeld het beste meegeven voor in de 
pauze?  
 
Het Voedingscentrum geeft het volgende advies:  
De ochtendpauze op school is hét moment om 
even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk 
om het vol te kunnen houden tot de lunch. Maar 
een pauzehap is niet bedoeld als een hele maaltijd. 
Geef daarom iets mee dat niet te groot is en niet te 
veel calorieën levert.  
Geschikte pauzehappen zijn bijvoorbeeld:  
(volkoren) biscuit, zoals Evergreen of  
Sultana;  
fruit, zoals een mandarijn, banaan of appel;  
rijst-, meergranen- of maiswafel;  
ontbijtkoek;  
krentenbol;  
een eierkoek;  
een boterham met halvarine en appelstroop,  
vruchtenhagel of jam, worst en kaas.  
 
De woensdag en donderdag zijn bij  
ons op school fruitdagen. Dat betekent dat de  
leerlingen op deze dagen in de ochtendpauze 
alleen fruit mogen eten. Dus geen koek of brood. 
 

 
 
Doppen voor KiKa (Kinderen Kankervrij) 
Enige jaren al zamelen wij met de hele school 
plastic doppen in voor het goede doel: KiKa. Deze 
doppen kunnen op school ingeleverd worden. 
Twee keer per jaar worden al onze doppen naar 
een desbetreffend inleverpunt gebracht. Op deze 
manier dragen wij ons steentje bij voor KiKa. Ook 
komend jaar blijven wij deze doppen sparen. In de 
hal staat een speciale ‘plastic doppen bak’ waar 
iedereen de geschikte doppen in kan doen. 

Hierbij weer even opfrissen hoe het ook alweer 
zit: Voor iedere kilo plastic doppen, gaat er €0,20 
naar KiKa. 
Het is belangrijk dat de doppen schoongemaakt 
zijn, om schimmelen te voorkomen. En er mogen 
geen restjes papier/zilverfolie aanzitten. 

Om welke doppen gaat het? 
Alle doppen gemaakt van Polypropyleen (PP) en 
Polyethyleen (HDPE of PE-HD). De PP doppen 
zijn te herkennen aan het recycle logo met een 5 
of 05 erin. Voorbeelden: deksels op potten van 
levensmiddelen (pindakaas of pasta). De HDPE 
doppen zijn te herkennen aan het recycle logo met 
een 2 of 02 erin. Voorbeelden: doppen van flessen 
frisdrank, zuivelpakken of pakken 
van vruchtensap. 



Het is fijn te zien dat er zoveel kinderen ook thuis 
plastic doppen sparen en deze in volle zakken mee 
naar school nemen. Heel goed. We gaan zo door 
met zijn allen. 
 
Lege Cartridges 
Inkt-Collect is gespecialiseerd in de inzameling en  
verwerking van lege inkt- en toner cartridges. Zij 
verzorgen de inzameling voor scholen. Lever dus 
uw lege cartridges bij ons in. Wij kunnen met de 
verdiensten weer leuke dingen aanschaffen voor 
de kinderen op school.  
De verzameldoos staat bij de ingang van de  
school.  
Ook lege batterijen en mobiele telefoons kunt u 
bij ons inleveren.  
 

 
 
B-FIT 
Net als de luizencontrole, kan ook de B-Fit dag, 
die gepland stond op 24 september, niet door 
gaan. De activiteit is al uit de agenda op Parro 
verwijderd. 
 
Vreedzame School 
Leren doen we het beste in een omgeving waar 
wij ons veilig voelen. Een gevoel van veiligheid 
wordt bepaald door de mate waarin we ons gezien 
en gehoord voelen, door heldere afspraken en 
duidelijke kaders en consistentie. Daarom 
besteden we op het Palet elke week tijd aan het 
creëren van een prettige sfeer in de klassen, op de 
gang en op het schoolplein, tussen de leerlingen, 
met de leerlingen, ouders en binnen het team. 
Ter ondersteuning maken we hiervoor gebruik 
van de methode “De Vreedzame School”. 
Iedere klas werkt aan zijn eigen onderwerpen, 
maar ook schoolbreed komen onderwerpen aan 
bod. 
 

 

In de eerste weken van school werken we in alle 
groepen aan het thema: We horen bij elkaar. 
De lessen staan in het teken van groepsvorming 
en het creëren van een positief klimaat in de klas. 
Samen met de leerlingen maken we afspraken 
over hoe we met elkaar omgaan in de klas. 
Leerlingen bedenken zelf taken en 
verantwoordelijkheden. 
 
In de eerste weken van school worden er 
bovendien mediatoren gekozen en opgeleid. Dat 
zijn leerlingen uit groep 7, die ondersteund 
worden door leerlingen uit groep 8 die al mediator 
zijn. Mediatoren zijn in dit geval leerlingen die 
met een opleiding geleerd hebben hoe ze kleine 
conflicten tussen leerlingen kunnen helpen 
oplossen. Op die manier zijn de leerlingen 
medeverantwoordelijk voor de sfeer en de 
veiligheid in onze school. 
  
Juf Lenny geeft de mediatorentraining. 
 
Vertrouwenspersoon 
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op 
school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, 
discriminatie, agressie en geweld, kunnen 
kinderen, ouders en medewerkers van de school 
een beroep doen op de ondersteuning van deze 
interne vertrouwenspersoon. Een 
vertrouwenspersoon luistert en geeft advies en 
informatie over mogelijke vervolgstappen en kan 
helpen bij het maken van een stappenplan voor 
het stoppen van ongewenst gedrag. 
Met ingang van dit schooljaar 2020-2021 is de 
vertrouwenspersoon op onze school Nienke 
Vasbinder. Zij is op school te bereiken op 
dinsdag, woensdag en vrijdag.  
U mag haar ook mailen op 
n.vasbinder@paletopheusden.nl 
Vermeldt u dan als onderwerp: Vertrouwelijk 
 
Kinderpostzegelactie 
 

 
 
Met de kinderpostzegelactie zet de school zich in 
voor de “Geef een veilig thuis actie”. Ruim 
90.000 kinderen in ons land hebben namelijk geen 
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veilige thuisbasis. Deze kwetsbare kinderen 
hebben het in de huidige tijd, waarin ze door het 
coronavirus noodgedwongen veel meer thuis zijn, 
vaak nog moeilijker. Daarom vraagt de actie juist 
nu extra aandacht voor deze groep, zodat ze met 
de hulp van andere kinderen zicht krijgen op een 
betere toekomst! 
 
Ook dit jaar kunnen de leerlingen van deur tot 
deur gaan om producten van de 
Kinderpostzegelactie te verkopen. Vanwege de 
geldende 1,5 meter maatregel zal dit uiteraard wel 
op gepaste afstand gebeuren. De leerlingen gaan 
dit jaar namelijk op pad met een speciaal 
ontworpen verkoopbox. 
 
Voor het eerst krijgen leerlingen dit jaar de 
mogelijkheid om de producten van de 
Kinderpostzegelactie met een persoonlijke 
videoboodschap digitaal te verkopen. Van het 
opnemen en doorsturen van hun eigen 
videoboodschap tot het overzichtelijk bijhouden 
van bestellingen en verkopen, alles kan digitaal! 
Wij zorgen ervoor dat deze manier van verkopen 
door basisschoolleerlingen voldoet aan alle 
mogelijke privacyregels. 
 
Over de speciale verkoopbox en de mogelijkheid 
digitaal te verkopen krijgen de leerlingen op 
school meer informatie. 
 
Activiteiten 
Op Parro vindt u onze kalender. Het kan helaas 
wel eens gebeuren dat een vastgestelde datum 
toch moet veranderen of dat een activiteit wegens 
bepaalde omstandigheden, zoals verscherpte 
Corona-maatregelen, of andere omstandigheden, 
niet door kan gaan. Ook zullen er wat onvoorziene 
activiteiten tussendoor komen. Dit wordt dan ook 
vermeld via Parro. 
 
Folders 
Elk jaar ontvangt de school diverse folders van 
uitgeverijen. Zij hopen dat ze hiermee 
abonnementen verkopen. Wij delen de folders aan 
onze leerlingen uit, maar het is natuurlijk geheel 
vrijblijvend! U bent niet verplicht hier een 
abonnement op te nemen. De leerlingen van groep 
1 en 2 krijgen ook dit jaar weer een Borre 
leesboekje cadeau. 
 
 

 

 

 

 

AGENDA 

17-09: Schoolfotograaf 

24-09: GGD logopedist Anne Aalbers 
aanwezig 

29-09: GGD arts Esther Kramer aanwezig 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


