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Het Palet geeft kleur aan de basis!
Prikkelend, Aandacht, Leren, Enthousiast, Toekomst
Beste ouders/ verzorgers
Een terugblik op de afgelopen weken.
Op 22 september was de informatieavond waar alle ouders en kinderen aanwezig waren.
We hebben enorm veel enthousiaste reacties gekregen van ouders over de gezellige sfeer en de
informatie over de dagelijkse gang van zaken. Heel veel kinderen hebben aan hun ouders verteld
wat ze iedere dag allemaal aan het doen zijn. Natuurlijk hebben de leerkrachten kort ook iets
verteld over de bijzondere dingen in hun groep. Deze vorm van de informatieavond willen we
graag herhalen komend schooljaar.
We hebben helaas te maken gehad met wat langdurige uitval van een paar collega’s. Zoals u
weet is er in Nederland een enorm tekort aan leerkrachten en dus ook een enorm tekort aan
tijdelijke invallers. Het is ons toch bijna gelukt om alle kinderen iedere dag weer naar school te
laten komen. Heel af en toe kon het niet anders om een
groep thuis te laten. We hopen dat binnen een paar weken
de thuiszittende leerkrachten weer kunnen gaan werken.
Op 5 oktober was het de dag van de leraar.
De kinderen waren deze dag vrij vanwege
een studiedag. In de ochtend is het team
bezig geweest met allerlei
organisatorische zaken. We hebben
plannen ontworpen naar aanleiding van
afgenomen toetsen, zodat de kinderen de
aandacht krijgen die ze op hun niveau
nodig hebben.
Ook hebben we gesproken over de inhoud van de studie
tweedaagse op 20 en 21 oktober. Hieronder kunt u meer
lezen over de inhoud van deze 2 dagen.
In de middag heeft het team het onderwijs even losgelaten.
In de Escape Room in Wageningen hebben 2 partijen
gevochten om de rijke toekomst of de armoede. Het was
een stevig gevecht met eigenlijk bijna geen winnaar. Zo
uitdagend is het team dus!!
Ik wens u namens het team een heerlijk weekend toe.
Namens het hele team, Otto Vrijhof, interim-directeur
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Studie tweedaagse op 20 en 21 oktober
Zoals u weet ben ik als interim directeur tijdelijk de leidinggevende op Obs Het Palet. Natuurlijk
maakt men ‘misbruik’ van mijn ervaring en aanwezigheid door mij een opdracht mee te geven.
De opdracht vanuit het bestuur van Fluvium is: doe een 0-meting op allerlei gebieden, zodat het
jaarplan daarop kan worden afgestemd. Bovendien kan de nieuwe directeur Caroline Dupree (zij
start per 1 december) dit als startpunt gebruiken om de school verder te ontwikkelen. Gelukkig
kan ik 3 weken met Caroline samen optrekken om een goede overdracht te realiseren.
De 0-meting heeft te maken met 4 verschillende onderdelen:
1. Het pedagogisch didactisch handelen van alle leerkrachten.
2. De professionele cultuur binnen het team van Het Palet.
3. De zorgstructuur die fungeert als basis om de kinderen onderwijs op maat te bieden.
4. De kernwaarden, de missie en de visie, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan.
Op dit moment zitten we nog midden in de 0-meting. Het resultaat van deze meting wordt tijdens
de 2 studiedagen met het team gedeeld. Vervolgens maakt het team de keuzes voor ontwikkeling
op korte, middellange en lange termijn. Hiermee wordt het jaarplan ’22 – ’23 en het schoolplan
opnieuw samengesteld. Het resultaat zal vooral gericht zijn op de ontwikkeling van de doorgaande
lijnen op alle gebieden binnen Obs Het Palet.
Het is de bedoeling dat we in november een thema-avond organiseren, waarin u als ouders mee
kunt denken over de ontwikkeling van Het Palet. Daar zal ouderbetrokkenheid een belangrijk
onderdeel van zijn.

En natuurlijk zijn er weer iemand jarig de komende week … Hieperdepiep ……

Vayen

11 oktober wordt zij 4 jaar.

Wat u zeker moet weten!
Wij zijn nog opzoek naar ouders die op de dinsdagen het schoolfruit willen komen snijden en
verdelen over de klassen. Wie o wie komt ons helpen? Laat het weten aan juf Lisa:
l.brul@paletopheusden.nl

Wist u dat…
-

-

Juf Andrea zwanger is? We wensen haar een fijne
zwangerschap toe.
Juf Karin vandaag op school was en het nieuwe
meubilair in de hal prachtig vond?
Wij de samenwerking met peuterspeelzaal De
Dribbel weer hebben versterkt? Vandaag waren de
peuters ook bij de voorstelling van Gi-Ga-Groen!
Ik van steeds meer kinderen hoor hoe geweldig ze
het vinden op Het Palet?
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GI – GA – GROEN!!
Vandaag hebben we de kinderboekenweek extra glans
gegeven voor de groep 1 t/m 4. Ook de peuters hebben
meegedaan.
Waar het over ging??
Wil je wel eens tropische vissen van dichtbij zien? Of een
ijsbeer bewonderen? Kikkers zoeken in het oerwoud?! Dat
kan! Ga mee op wereldreis met Miepie Muis, die niet kan
wachten om op pad te gaan. Je kijkt door de ogen van de
muis, dus je zit overal dicht bovenop! En misschien kan je Miepie ook af en toe een handje helpen,
want ze komt nogal eens in de problemen. Gelukkig loopt dat meestal wel goed af...
Een interactieve
ontdekkingsreis voor kinderen
van groep één, twee en drie,
vol spannende avonturen,
grappige ontmoeten en
magische werelden. En dat
alles onder leiding van een
kleine, stoere en dappere
muis!

Patrijsstraat 2, 4043 MR Opheusden
0488 441 451, www.paletopheusden.nl, info@paletopheusden.nl

