
september/oktober 2022
Voorwoord

Beste ouders en verzorgers van ‘t Palet,

We zijn alweer 7 weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Wat zijn we het schooljaar fijn
gestart! Iedereen, kinderen en team, was na een heerlijke, warme zomervakantie weer op
school. Één leerkracht kreeg bij aanvang van het schooljaar nog wel te horen dat zij
geopereerd kon worden. Haar dagen hebben we kunnen opvangen met een oudgediende: Juf
Anja. Fijn dat zij dit voor ons wil doen!

Wat het schooljaar nog gaat brengen, weten we nog niet. Maar vanuit de overheid hebben we
al de opdracht gekregen om ons voor te bereiden als Corona zich weer gaat verspreiden.
Meer kun je hierover lezen bij het kopje ‘draaiboek Covid-19’.

Ondertussen zijn we stapje voor stapje weer de mogelijkheden aan het bekijken om ouders
meer in de school te hebben. Naar aanleiding van besproken onderwerpen tijdens de
ko�e-ochtenden met ouders, wil ik hier het volgende over zeggen.
Het is niet verboden om de school in te lopen. Dus voel geen drempel om dit te doen. Zoals
eerder wel verzocht is, is het verzoek om dit minimaal te doen zodat de kinderen
zelfstandigheid ontwikkelen. Maar wees welkom wanneer nodig.
Binnenkort zullen wij jullie informeren over de herstart van de inloopweken. Dit zijn we nu nog
goed aan het afstemmen en zodra we het rond hebben, horen jullie meer.
Daarnaast kun je ook één van de ko�e-ochtenden bezoeken om informeel en formeel met
elkaar en met mij het gesprek te hebben over school. De opkomst is momenteel aan de lage
kant, dus wil ik jullie van harte uitnodigen om hierbij aan te schuiven.

Laten we hopen op een mooi schooljaar waarin we elkaar weer vrij kunnen ontmoeten.

Met vriendelijk groet, Francisco
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Draaiboek Covid-19
Op 1 juli 2022 is het sectorplan COVID-19 funderend onderwijs gepresenteerd door het
Ministerie van OCW. Het sectorplan beschrijft vier scenario’s voor de aanpak van het virus en
de bijbehorende maatregelen voor het funderend onderwijs. Van scholen/schoolbesturen
wordt verwacht een draaiboek per scenario voor hun eigen context en locatie(s) op te stellen.
Dit draaiboek is opgesteld door de corona werkgroep voor Stichting Voila Leusden en kan op
schoolniveau of op eiland niveau worden aangepast aan de schoolspecifieke omstandigheden.
Het draaiboek wordt voor 1 oktober afgestemd met de medezeggenschap en eventuele
samenwerkingspartners.
Scholen wordt gevraagd om bij de uitvoering van de maatregelen te zorgen voor een goede
monitoring van het e�ect in de praktijk, op onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.

Wanneer welk scenario?
Het kabinet besluit wanneer wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. Indien het
kabinet besluit om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor scholen dat zij de
bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren (zowel bij opschaling als bij afschaling),
maar uiterlijk binnen één werkweek. Omdat we de afgelopen jaren gezien hebben dat snelle
wisselingen in de geldende maatregelen het draagvlak voor naleving sterk verminderen,
blijven deze maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig.
De maatregelen zijn ‘cumulatief’. Dit betekent dat bij opschaling naar het nieuwe scenario de
reeds geldende maatregelen van het ‘oude’ scenario van kracht blijven.

Binnen Stichting Voila regelt de “werkgroep Corona” dat binnen 24 uur de te nemen
maatregelen op alle scholen bekend zijn. Ook is er binnen 24 uur overleg met de andere
scholen en de kinderopvangorganisaties in Leusden/Achterveld. Hierbij maken we gebruik van
het bestaande logboek en de bekende communicatielijnen.
De “werkgroep Corona” zal bij opschaling altijd een fase vooruit denken, bijvoorbeeld het
bestellen van mondkapjes, zelftesten en schoonmaakmaterialen.

Palet draaiboek COVID-19

Vacature Raad van Toezicht

Vacature RvT; i.v.m. het vertrek van Anna Schipper per 1 januari 2023 is de werving gestart
voor een nieuw lid RvT. Fijn als jullie dit in je netwerk willen verspreiden. Zie hierbij het profiel
dat is te vinden op www.voilaleusden.nl
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https://paletleusden.nl/docs/7.05%20Palet%20Draaiboek%20Covid-19%20-%20scenarios%20najaar%202022.pdf
https://www.voilaleusden.nl/wp-content/uploads/2022/09/Profiel-lid-raad-van-toezicht-onderwijs-en-kwaliteit-Voila-2022-docx.pdf
http://www.voilaleusden.nl


MR

Samenvatting MR-vergadering 26 september 2022
De 1e MR-vergadering van dit schooljaar is een feit. Aangezien dit tevens de 1e vergadering
was in de nieuwe samenstelling (zie onderstaande foto) hebben we de tijd genomen voor het
maken van afspraken en het verdelen van diverse taken. Samenvattend kunnen we stellen dat
de school een prima start van het jaar heeft gehad, met op een enkele uitzondering na, een
gezond team.
Er is een uitdaging aangaande invulling van de pauze-opvang bij de kleuters, daarvoor volgt
nog een oproep. Er is verder gesproken over de invulling van het MR- budget, afronding
concept jaarverslag MR en corona beleid. Voor het laatste ligt een draaiboek klaar waarbij het
format door het schoolbestuur is aangeleverd. Tijdens de volgende vergadering, op maandag
14 november, komt dit punt terug op de agenda.

Vlnr:
Juf Karin (groep 1/2a), Merijn Smelt (kinderen in groepen 1/2c & 5a.), Anouk van Ginkel
(kinderen in groepen 3b & 6a), Juf Ellis (groep 7a), Arjen Floor (kinderen in groepen 3a & 6b),
Juf Joke (groep 3a), Juf Vera (vakleerkracht gym) en Gerrit Woltjer (kind in groep 6b)
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Praktische zaken
Veel van de onderstaande zaken staan ook op de website en/of in het jaarboekje ouders
2022-2023 Hierbij enkele zaken waarvoor we extra aandacht voor blijven vragen:

Traktaties voor de ju�en en meesters
Wanneer de kinderen jarig zijn, willen ze de ju�en en meesters ook graag trakteren.
Traditie op ‘t Palet is dat wij, de ju�en en meesters, ko�ebonen en/of thee krijgen als traktatie
van de kinderen.
Het is niet ondankbaar bedoeld maar wij zijn heel erg gek op ko�e/thee en hebben liever
geen chocolaatje of iets dergelijks.
Dus mocht je kind ons willen trakteren dan wordt dus thee en/of ko�ebonen heel erg
gewaardeerd!

Schoolgids 2022-2023
Via deze link kunt u de schoolgids van dit schooljaar vinden. In de schoolgids wordt veel
praktische en organisatorische informatie gegeven over de school.

Starttijd school/lessen
De eerste zeven weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Als
het goed is, is iedereen weer in het ritme en gewend om weer naar school
te gaan.
Echter valt het wel op dat na of op  8.30 uur nog kinderen binnen lopen.
Deze kinderen zijn in principe te laat!
Hierbij wil ik iedereen verzoeken om te zorgen dat de kinderen op tijd
binnen zijn zodat we de lessen om 8.30 uur kunnen starten.
Het is even streng maar kinderen die frequent te laat zijn dienen wij voor

de leerplichtambtenaar te registreren. Als dit het geval is wordt er ook met de ouders contact
opgenomen.

Ziek melden
Bij ziekte van je zoon of dochter dien je dezelfde schooldag de school telefonisch (niet via
Parro of mail omdat dit vaak later wordt gelezen) van het verzuim in kennis te stellen.
Wanneer je belt dan is 8.30 uur een ongunstig tijdstip, aangezien alle kinderen op dat moment
binnenkomen. Je kunt dan het beste net iets na 8.00 uur bellen.
Het telefoonnummer hiervoor is: 033-4940473.
Als wij een kind missen en wij hebben tussen 8.45  en 9.00 uur geen bericht ontvangen dan is je
kind zonder opgaaf van reden afwezig.
Wij zullen dan ook telefonisch contact opnemen met een ouder om te informeren waar het
kind is.
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https://paletleusden.nl/CMS/ABC_van_de_school/show.do?ctx=582344,2453&anav=2771187
https://paletleusden.nl/docs/Jaarboekje%20ouders%202022-2023%20(2).pdf
https://paletleusden.nl/docs/Jaarboekje%20ouders%202022-2023%20(2).pdf
https://paletleusden.nl/docs/Schoolgids%20't%20Palet%202022-2023.pdf


Vanuit de groepen

Een kijkje in de groepen 1/2

Sinds de start van het schooljaar werken we bij de kleuters aan kleuren, vormen en
emoties/gevoelens. Hoe voel je je? En hoe voel je je in de groep? Samen vormen we een
groep en het is belangrijk dat iedereen zich fijn voelt.

Aan de hand van het boek: Het Kleurenmonster van Anna
Llenas oefenen we met de gevoelens boos, blij, verdrietig, bang,
kalm en verliefd en werken we met verschillende vormen en
kleuren.

De kinderen hebben de afgelopen periode hard gewerkt en veel
geleerd. Op de gang hebben ze
boodschappen gedaan in de kleuren en
vormen winkel. Hier kun je natuurlijk alleen
boodschappen doen als je van te voren een
boodschappenlijstje hebt gemaakt. Ze
hebben verschillende kleurenmonsters
geknutseld en geoefend met sorteren.
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