
april 2022
Voorwoord

Beste ouders en verzorgers van ‘t Palet,

Wat waren het gekken weken na de versoepeling van de Corona-regels. Als school hadden we
de hoop dat dit meer rust zou brengen, maar de praktijk was helaas anders.
Wat we zagen was dat er toch veel kinderen thuis in quarantaine zaten en dat we les stonden
te geven aan halve klassen op school en een halve klassen (online) thuis.
Daarnaast was het opvallend dat de collega’s nu aan de beurt waren voor corona. Uiteindelijk
liepen de corona besmetting terug, maar aansluitend hadden we weer te maken met de griep
die door de school heen ging. Met het gevolg dat we ook weer te maken hadden met halve
groepen op school en thuis.
Nu eind april lijkt het erop dat de meeste kinderen en collega's weer op school zijn en dat we
ons eindelijk niet meer hoeven te concentreren hoe we de vervanging moeten regelen. Ik hoop
niet dat ik te vroeg juich, maar met de meivakantie voor de boeg, kan iedereen zijn batterij
opladen. Ik heb de goede hoop dat de laatste weken van het schooljaar stabieler zullen zijn.
Hierbij wens ik dan ook iedereen een fijne meivakantie toe en ik hoop iedereen energiek weer
terug te zien.

Met vriendelijk groet, Francisco

Vooraanmelden broertje of zusje
Momenteel worden er veel kinderen aangemeld om te kunnen starten op ‘t Palet. We werken
nog niet met een wachtlijst, maar we willen wel een goed beeld hebben op het aantal kinderen
die we kunnen verwachten.
Bij ons op school hebben broertjes en/of zusjes van kinderen die al op ‘t Palet zitten voorrang,
daarom willen wij graag een goed beeld hebben van deze kinderen.
Hierbij dan ook het verzoek om voor deze kinderen alvast een vooraanmelding te doen, zodat
we een plek kunnen reserveren.

Mocht dit van toepassing zijn, dan kunt je een vooraanmeldingsformulier via
info@paletleusden opvragen.
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Persoonlijke gegevens ouders

We lopen er regelmatig tegenaan dat wij in onze administratie niet meer de juiste ouder
gegevens hebben. Vaak zit hier een reden achter zoals scheiding, verhuizing e.d. en is dit niet
aan ons doorgegeven.
Mocht er in de afgelopen twee jaar iets gewijzigd zijn in je persoonlijke situatie, zouden jullie
dan ons de actuele persoonsgegevens willen mailen.
Graag ontvangen wij via mwolfkamp@paletleusden.nl de volgende gegevens:

● Naam ouder
● Kind(eren) + groep(en)
● Straat – Huisnummer
● Postcode – Woonplaats
● Telefoonnummer
● Telefoonnummer werk
● E-mail adres
● Burgerlijke staat

Wanneer wij in geval van nood ouders niet kunnen bereiken, bellen wij het door u opgegeven
noodnummer. Ook daarvan kloppen de gegevens niet altijd meer. Mochten er wijzigingen zijn
of aanvullingen, dan ook graag via de mail naar mwolfkamp@paletleusden.nl.

● Naam noodnummer (3e persoon, anders dan ouder):
● Noodtelefoonnummer:

Namens de administratie, alvast bedankt.

Gezocht:
Ouders die zitting willen nemen in onze

medezeggenschapsraad
Beste ouders,
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor drie nieuwe
leden van de oudergeleding. De MR is op zoek naar gemotiveerde ouders die zich beschikbaar
wil stellen voor deze vacatures.

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen
die met de school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van
het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is
daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het
organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een
periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

MR van ‘t Palet
Bij ons op school bestaat de MR uit vier ouders en vier personeelsleden. Binnen de
oudergeleding van de MR zijn er drie plaatsen beschikbaar.
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Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of
de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen.
Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

● die waarover de MR eerst advies moet geven;
● die waarvoor instemming van de MR vereist is;
● die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar op maandag van 19:30 tot 21:00.

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 8 mei per mail een korte tekst (ca 10 regels) waarin u zich voorstelt naar
mr@paletleusden.nl

Indien na 8 mei blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er een
verkiezing plaatsvinden.

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem
dan contact op met Anouk Costerus – van Ginkel (avanginkel@gmail.com (moeder van Jibbe
groep 5b en Fien groep 1/2B)) of Gerrit Woltjer (gwoltjer@gmail.com (vader van Brigitte groep
5c)).

Avondvierdaagse
A4DL slaat nog één jaar over: geen avondvierdaagse in 2022
Er wordt dit jaar nog geen vierdaagse gewandeld in Leusden. De organisatie redt het niet om
de A4DL te organiseren. Na de laatste versoepelingen is het te kort dag om op tijd een
compleet nieuw draaiboek af te hebben. Het bestuur van A4DL zet nu alles op alles voor 2023.

“2019 was het laatste jaar dat de A4DL mocht samenwerken met de regionale politie en de
vereniging van Leusdense verkeersregelaars. De politie moest bezuinigen in uren en de
verkeersregelaars hieven hun vereniging op. Ook de EHBO-vereniging waar we gebruik van
maakten heft zichzelf dit jaar op,” zegt de draaiboek coördinator van A4DL. “Met daarbovenop
de Corona Lockdown raakten we de uitdaging om op zoek te gaan naar nieuwe mensen en
oplossingen ook een beetje kwijt. Alles lag stil.”

Sinds enkele weken zijn er geen corona maatregelen meer die een vierdaagse in de weg
staan. Alleen is het nu te kort dag om de organisatie op tijd af te hebben.

“Er was al een datum gepland voor de avondvierdaagse 2022. Maar zonder een compleet
nieuw draaiboek, met nieuwe vrijwilligers en de inzet van betaalde professionals in plaats van
politie, kunnen we nog geen vergunning aanvragen. Dat redden we dit jaar niet meer.”

Het bestuur benadrukt dat er geen sprake is van een definitieve stop. A4DL zet alles op alles
om in 2023 weer in een lange stoet door Leusden te wandelen. Met nieuwe verkeersregelaars,
voldoende EHBO, actieve vrijwilligers en veel enthousiaste wandelaars.
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Wie interesse heeft om mee te werken aan de A4DL 2023 kan zich melden via
www.avond4daagseleusden.nl/vrijwilligers

Dit bericht plaatsen wij aansluitend ook op onze website, op facebook en het bericht wordt
gedeeld met de lokale media.

Met vriendelijke groeten, Het A4DL – inschrijfteam

Vanuit de OR m.b.t. de Avondvierdaagse,
In de ouderbijdrage is 5 euro opgenomen voor de avondvierdaagse en gezien het
bovenstaande heeft de OR aangeven dat zij bij de laatste incasso van dit schooljaar die 5 euro
niet gaan incasseren. Hierdoor zal het bedrag van deze laatste incasso 5 euro lager zijn.

Kijkdagen VO scholen
De groep 8 kinderen zijn de afgelopen weken wezen kijken naar de VO scholen die er zijn. Hun
verhaal hebben ze in het bijgaande document opgeschreven. Dus als je al meer wilt weten
over de VO scholen en hoe kinderen deze hebben beleeft tijdens de kijkdagen. klik dan op de
bijgaande link.

Vanuit de groepen
1/2c
We zijn na de voorjaarsvakantie gestart met het thema kriebelbeestjes. De
kinderen hebben een versje geleerd over kriebelbeestjes. Bij de techniek
werkjes hebben we een vlinder gemaakt en is er geoefend met de techniek
spiegelen. We hebben een ontdektafel in de klas gemaakt waarbij de
kinderen heerlijk kunnen spelen en ontdekken.

Bij het maatjeswerk hebben de kinderen een tekening gemaakt over de
vakantie van hun maatje. Hierbij was het belangrijk dat ze goed naar
elkaar luisterden en vragen stelden aan elkaar. Zo kwam ze erachter wat
ze precies moesten tekenen. Het zijn mooie tekening geworden!

Afgelopen week zijn alle kleutergroepen naar Hoeve Groot Zandbrink
geweest. Hierbij mochten we lammetjes aaien, kuikentjes vasthouden en
konden we zien hoe een spinster een draadje ging spinnen aan het
spinnewiel. De kinderen mochten het zelf ook even proberen!

3a
Groep 3A heeft weer veel meegemaakt de afgelopen weken.
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Zo hebben we een echte tennisles gehad bij LTV Lockhorst.
We hebben echte talenten in onze groep!

Deze week hadden we een hele dag rekenen,  onze  nieuwe rekenmethode “Semsom” heeft
jaarlijks een leuke dag met activiteiten in  circuitvorm.
Sommen zoeken op het plein, huizen bouwen met blokjes etc etc. Steeds moesten we een
vriend van Semsom (dier) zoeken, die zaten verstopt.
Toen we ze allemaal gevonden hadden konden we er een code van maken en deze invoeren
op het digibord.
Het is gelukt we hebben de code gevonden!!
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uiteraard heeft groep 3A ook meegedaan met de sponsorloop , wat een gemotiveerde
kinderen!
Ze hebben heel veel rondjes gelopen en veel geld opgehaald om de kinderen uit Oekraïne te
helpen hier in Nederland.

4a
Wat hebben we in de afgelopen maanden allemaal gedaan en waar zijn we nu mee bezig.
Na de lange kerstvakantie(3 weken) zijn we weer met veel enthousiasme begonnen. Het was
iedere dag weer een verrassing wie er wel of niet op school waren. Corona was de grote
dwarsligger.
Laatjes werden opgehaald, kinderen volgden de lessen via de meet. Wat waren Gerda en ik
trots op onze groep. Zoals ze dit oppakte. Zelfs met 3 invalju�en in de week dat Gerda en ik
door Corona geveld waren.
Gelukkig is iedereen nu weer op school.
Net voor de voorjaarsvakantie hebben we op de donderdag afscheid genomen van juf Gerda,
zij gaat na de vakantie op het Kompas verder.
We hebben een mooi afscheidsboek gemaakt. En op de
dag zelf was er nog een mooi groot, nee super groot
boeket bloemen, een presentje en een traktatie. Kortom
een supergezellige dag. We zullen juf Gerda echt wel
missen.
Na de vakantie  was er gelukkig juf Charlotte en wat
hebben we het weer gezellig. En ook juf Aimee is steeds
vaker in de klas

Wat hebben we geleerd?
Nou superveel. Alle 12 categorieën van spelling kennen we nu. Van een zingwoord (hangen) tot
een voorvoegsel  be-, ver en ge- dus behang voorvoegsel en zingwoord.
Bij apen is de a een lange klank dus verdwijnt er een a. Nu we alles hebben gehad gaan we
heel veel oefenen.
Ook weten we wat een lidwoord is en wat een zelfstandig naamwoord.
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Bij taal hebben we veel nieuwe woorden over lekker geleerd. En ja nu gaan we de komende
weken slapen. Nee niet slapen op school maar woorden over slapen. Welke soorten bedden
heb je?
Stapelbed, een bedbank, een waterbed of een hangmat.
Wat zijn andere woorden voor slapen? Een tukje doen, ik ga ma�en enz.

En dan rekenen,  erbij en eraf tot 100. 48 +…= 50 maar ook 24+39= en ook eraf tot 100.
En dan komen ook de tafels voorbij. Eerst de lange plussom  2+2+2+2+2= 8 dus 4x2=8
Nu we dit kunnen gaan we naar 1x meer en 1x minder dat is nog erg lastig.
5x2=10 1x meer is dus 6x2= 12 10+2 en 1x minder 4x2=8 dus 10-2=8
Dit is nog moeilijk maar we zijn op school om te leren. Klok kijken ging goed maar nu moeten
we ook de digitale tijden weten. De halve en hele uren zitten er goed in maar kwart over en
kwart voor op de digitale klok is lastig.
Ook rekenen met geld hebben we gedaan en wat was het leuk dat de vader van Laurens ons
meer over geld kwam vertellen.

Een tennisclinic op de tennisbaan. Hoe gaaf was dat.
En vrijdag 25 maart de sponsorloop voor Oekraïne. De kinderen hebben zo hard gelopen dat
ze na afloop wel een appeltje hadden verdiend.
Vermoeid maar voldaan kijken we terug op een fijne dag met een mooi eindresultaat. Wat is
het fijn om anderen te helpen anderen te helpen.

Wij wensen iedereen alvast fijne meivakantie toe.
Voor iedereen die meedoet aan het voetbaltoernooi in de vakantie, heel veel succes.
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