Oktober 2020
Voorwoord
Beste ouders en verzorgers,
De herfst is in aantocht. Het wordt elke de dag eerder donker, het regent vaker en het wordt
steeds kouder. Nog een week en dan is het herfstvakantie en kunnen de kinderen weer
bijkomen van 7 weken school.
Vanmiddag, 9 oktober, hebben we als school een boeken ruilmiddag gehouden. Wat was het
mooi om al die enthousiaste kinderen te zien. Zelf ben ik uitgenodigd om bij kinderen naar hun
stapel boeken te komen kijken en om te horen hoe leuk ze het vinden om te lezen. Als je niet
beter zou weten zou je denken dat we als Nederland geen problemen hebben met de
leesmotivatie bij de kinderen. De boeken gingen dan ook van de ene
naar de andere en je zag aan de kinderen dat ze zin hadden om al te
gaan lezen in hun nieuwe boeken. Ons doel is dan ook bereikt en
hopelijk gaan de kinderen lekker lezen en kunnen de boeken volgend
jaar weer door naar andere kinderen.

Los van het bovenstaande is mij bij de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 de afgelopen weken
iets opgevallen. Dit wil ik dan ook met iedereen delen waarbij het volgende geldt, ‘wie de
schoen past trekke hem aan’.
Het is misschien een kinderachtig punt maar het gaat wel om een schoolafspraak die lijkt te
verwateren. Zoals jullie weten gaan de deuren om 8.15 uur open en dan begint de inloop,

waarbij om 8.30 uur de school formeel begint. Wat mij nu opvalt, is dat er best wat kinderen
om 8.30 uur nog niet in de klas of in de school zijn. Dit betekent dat ze dan eigenlijk te laat zijn
en dat er lestijd verloren gaat. Wellicht heeft het te maken met de herfst die er aankomt of dat
sommige nog zoekend zijn naar een goed ritme, maar hierbij verzoek ik iedereen om ervoor te
zorgen dat je kind om 8.30 uur in de klas is. Nogmaals dit klinkt kinderachtig en heel schools
maar op tijd zijn is iets wat wij, maar ik denk jullie ook als ouders, de kinderen wel willen
bijbrengen.
Groet Francisco

Medezeggenschapsraad ’t Palet, informatie voor ouders schooljaar 2020-2021
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op ’t Palet uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Via de
MR kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van
zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, de ouderbijdrage, veiligheid of het
lesrooster. In de MR nemen op dit moment zitting:
Namens de ouders:
Geeta Singh (voorzitter)

●
●



Tjeerd Meester
● Gerrit Woltjer
● Anouk van Ginkel
Namens het personeel:
● Karin van der Vegte
● Vera Elzenga

●
●

Leonie Bos – De Kruif


Anne Marie Ridderhof


Namens de Schooldirectie neemt Francisco deel aan de MR-vergaderingen.
Ouders die zich kandidaat willen stellen voor de MR worden daartoe uitgenodigd. Zij kunnen
zich tot 1 november kandidaat stellen via mr@paletleusden.nl
De MR heeft een aantal formele wettelijk taken. Onderwerpen die jaarlijks terugkomen op onze
agenda zijn o.a.:
● F
 inanciën (maart)
● E
 valueren TSO (april)
● F
 ormatie voor het volgend schooljaar (mei)
● S
 choolplan voor het volgend schooljaar (juni)
Naast de formele wettelijk taken van de MR, heeft de MR extra aandacht voor: de gevolgen
van Corona, ouderparticipatie, de schoonmaak en luchtkwaliteit in school en het realiseren van
schaduwplekken op het nieuwe schoolplein.
De Medezeggenschapsraad vergadert 5 á 6 keer per jaar, op maandag om 19.30u, bij voorkeur
op school. Zolang fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn i.v.m. Corona, vinden de
vergaderingen plaats via Google Meet. De volgende vergaderingen staan gepland:
- M
 aandag 23 november 2020
- M
 aandag 25 januari 2021
- M
 aandag 29 maart 2021
- M
 aandag 17 mei 2021

-

I ndien nodig: maandag 5 juli 2021.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, ouders kunnen zich altijd als toeschouwer bij de
vergadering voegen. De notulen van de MR zijn openbaar en worden via de nieuwsbrief van
school gedeeld. Indien u aanvullingen heeft, punten wilt agenderen of deel wilt nemen aan de
(digitale) vergadering. Mail naar mr@paletleusden.nl

Thuisonderwijs bij quarantaine
Indien kinderen in quarantaine moeten hebben we de volgende leidraad als school:
●

●
●
●

De eerste dag is er contact om het volgende af te stemmen (er is deze dag geen
thuisonderwijs):
○ Wie er spullen/materiaal komt halen
○ Waar de spullen/het materiaal klaar ligt
Vanaf de 2e dag, wordt er thuis aan schoolwerk gewerkt
De leerkracht stemt de hoeveelheid werk af (kind en situatie afhankelijk)
zodra het kind weer naar school komt dienen alle spullen/alle materialen weer mee
terug te komen naar school.

Indien de leerkracht in quarantaine moet h
 ebben we de volgende leidraad als school:
Er is een vervanger:
● de kinderen kunnen gewoon naar school.
● vervanger heeft contact met leerkracht over rooster, instructie e.d.
Er is geen vervanger:
1e dag:
● Ouders krijgen het bericht om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Kinderen die
geen opvang hebben, worden verdeeld over de andere groepen.
vanaf 2e dag:
● alleen noodopvang voor kinderen die niet thuis kunnen blijven.
● de overige kinderen werken vanuit huis in classroom, boeken, schriften enz.
● de leerkracht geeft vanuit huis ‘thuisonderwijs’ zoals in periode mrt-mei 2020.

Scholen in de kunst
Beste ouders en kinderen,
Gezien de corona tijd worden er dit jaar door Scholen In De Kunst geen folders verspreid.
Vandaar dit berichtje in de nieuwsbrief. Vanaf 7 september is het mogelijk om een gratis
proefles te volgen voor diverse cursussen die gegeven worden in Kunstgebouw Leusden aan
de Eikenlaan. Het aanbod is te zien op www.scholenindekunst.nl/locaties/leusden/
Wilt u meer informatie? Bel dan 033 467 34 73

Van de OR
Beste ouders en verzorgers van ‘t Palet,
Het voelt een beetje vreemd in deze tijd maar aan de andere kant proberen we ook het
‘normale’ zoveel als mogelijk door te laten gaan. Dus doen wij bij deze als Ouderraad ook
gewoon een oproep om lid te worden van de Ouderraad. Waarom? Omdat er ondanks alles
nog steeds van heel veel gedaan en geregeld wordt voor de kinderen. En wat is er nu leuker
dan hier actief bij betrokken te zijn. Als Ouderraad ondersteunen wij de school/het team met
allerlei activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden. Denk hierbij aan het
Sinterklaasfeest, Kerstviering, Pasen, Schoolreisjes en nog veel meer.
Binnen de Ouderraad komen aan het einde van dit schooljaar ook twee posities vrij waarvoor
we opvolging zoeken. Het gaat om de functie van Voorzitter en Penningmeester. Dus wil je
graag actief je steentje bijdragen aan het nog leuker maken van de schooltijd van de kinderen
meld je dan vandaag nog aan. En wees gerust het kost je echt maar een paar avonden per
schooljaar. Meld je aan door een mail te sturen naar info@paletleusden.nl (tav OR) of laat het
weten bij de leerkracht.

Traktaties voor de juffen en meesters
Als de kinderen jarig zijn willen ze de juffen en meesters ook graag op school trakteren.
Traditie op ‘t Palet is dat de juffen en meesters koffie en/of thee krijgen als traktatie van de
kinderen. Hier zijn ze namelijk heel erg gek op!
Dus mocht uw kind ons willen trakteren dan wordt thee en/of koffie (cupjes of bonen) heel erg
gewaardeerd.

Avondvierdaagse
Beste ouders, en verzorgers,
Afgelopen jaar hebben we helaas met de kinderen de Avondvierdaagse niet kunnen lopen. We
hopen met elkaar dat we dit in 2021 wel weer kunnen en mogen doen.
De organisatie van de Avondvierdaagse wordt binnen ’t Palet door de ouders opgepakt. Voor
deze organisatie zoeken we een aantal ouders die dit op zouden willen pakken? Er is een
compleet draaiboek beschikbaar waardoor de hoeveelheid tijd die het zal kosten tot een

minimum beperkt kan worden. Tevens zijn er ouders met de nodige kennis en ervaring waar
we ook nog informatie kunnen inwinnen.
Het is altijd een hele happening waar de kinderen weken op voorhand al naar uit kijken. Dus
wie helpt er om in 2021 de Avondvierdaagse te organiseren? Je aanmelden kan bij de
leerkracht.

Onderzoek sociale veiligheid leerlingen
Na de herfstvakantie (eind oktober) zal er een terugkerend onderzoek gestart worden naar de
sociale veiligheid van de leerlingen op school.
In dat kader wordt aan het team, ouders en alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gevraagd
om een vragenlijst in te vullen. Wij hopen dat iedereen de tijd kan nemen om deze in te vullen
Waarom dit onderzoek?
Het is belangrijk dat iedereen de vragenlijst beantwoorden. Een goede respons op het
onderzoek stelt ons immers in staat om de sociale veiligheid en het onderwijs goed in beeld te
brengen, zodat we hier optimaal aan kunnen blijven werken.

