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Penseelstreekje 
d.d. 26-11-2022 Jaargang ’22-’23 Nummer  

 

Beste ouders/ verzorgers 
 
Het is alweer zover. Wat is de tijd voorbij gevlogen. Dit is het laatste Penseelstreekje van mijn 
hand. Op 1 december neemt Caroline Dupree, de nieuwe directeur van Obs het Palet, het 
leiderschap op 1 december van mij over. U bent daar getuige van. En dat doen we op een zeer 
bijzondere manier. Weet u hoeveel ouders zich nu al, met hun kinderen, hebben ingeschreven?  

AL RUIM MEER DAN 100!! 

En natuurlijk zullen er ongetwijfeld nog meer ouders met hun kinderen komen. Stuur gerust een 
mail naar directie@paletopheusden.nl. Het is dus nu al een geslaagde avond!! 
 
Voor de zekerheid hieronder nog een keer in het klein de FEEST poster: 

Ik kijk terug op een zeer bijzondere interim-periode op een zeer bijzondere basisschool. U heeft 
uw kind op een school zitten waar ontzettend veel kansen liggen. Kansen op het gebied van leren, 
het nemen van verantwoordelijkheid, het leren omgaan met diverse doelgroepen en ga zo maar 
door. 

Het Palet geeft kleur aan de basis! 

Prikkelend, Aandacht, Leren, Enthousiast, Toekomst 
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Zoals u weet was het nodig om een nulmeting te doen, zodat we weten waar we staan en het is 
tevens een mooie basis voor Caroline Dupree de nieuwe directeur, om te gaan bouwen. Er ligt een 
nieuw, concreet en uitdagend jaarplan wat ervoor zorgt dat Obs het Palet in ontwikkeling komt en 
zal blijven. 
 

Ik ben er natuurlijk erg blij mee dat Caroline en ik in de maand december samen kunnen 
optrekken. Ook in het nieuwe jaar 2023 kan zij altijd een beroep op mij doen. De regie ligt vanaf 
komende donderdag natuurlijk bij Caroline en ik zal donderdag mijn sleutels officieel aan haar 
overdragen. 
 

Ik hoop u allemaal donderdag te mogen ontmoeten. 
 

Groet, 
Otto Vrijhof, interim-directeur 
 

Hieperdepepiep … Hoera!! 
 

Aukje    groep 3 3 december  
Wiktoria   groep 2 4 december  
Louise    groep 2 5 december 

  Jaru      groep 5   9 december 
 Zahra     groep 2 10 december 
 Rosaly        groep 3 21 december 

 

Wat een rommel ……… 
 

Ik sprak Sinterklaas gisterenavond 
over zijn bezoek aan onze school op 
5 december. Het is nog niet 
helemaal zeker dat hij komt want hij 
heeft het zo enorm druk! 
En hij is nu ook al een deel van zijn 
Pieten kwijt. De Pieten moeten van 
Sinterklaas alvast gaan kijken in 
welke gebouwen ze op 5 december 
zijn verjaardag gaan vieren. En we 
kennen de Pieten … ze kunnen een 

enorme 
rommel       
maken  
 

(de foto hierboven van een andere school stuurde 
Sinterklaas naar mij). Ik hoop dat de Pieten onze 
school met rust laten …… 

 
Wij wensen Sinterklaas heel veel sterkte toe voor de komende week! 
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Wist u dat… 
 

 … er dit schooljaar nog de nodige podiumoptredens zijn? Noteer graag in uw 

agenda: 

✓ 7 december  groep 7/8 

✓ 18 januari   groep 4 

✓ 22 maart   groep 5/6 

✓ 5 april   groep 3  

✓ 17 mei   groep 1/2 

 … het team, (en soms ook u) vanaf dinsdag mogen genieten van een nieuwe 

koffie machine? 

 … er in januari weer 4 nieuwe kleuters gaan starten en dat we ze natuurlijk een 

heerlijke tijd wensen op Obs het Palet? 

 … uw kind (eren) donderdagavond in een van de lokalen mogen genieten van 

Hubelino, een discotheek en/of een heerlijke film? 

 … dat u zich donderdagavond kunt inschrijven als meedenkende ouder 

(meedenken over belangrijke onderwerpen waar we de mening van de ouders 

graag in meenemen)?  

 

Namens het hele team, fijn weekend allemaal 
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