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Vakanties en vrije dagen 2021-2022
Herfstvakantie

18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie

27-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie

28-02-2022 t/m 04-03-2022

Pasen

15-04-2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie

25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaart

26-05-2022 t/m 27-05-2022

Tweede Pinksterdag

06-06-2022

Zomervakanties

09-07-2022 t/m 18-08-2022

Studiedagen groep 1 t/m 8

03-11-2021 woensdag
06-12-2021 maandag
03-02-2022 donderdag
25-02-2022 vrijdag
23-03-2022 woensdag
30-05-2022 maandag
21-06-2022 dinsdag

Op de volgende dagen zijn
alle groepen om 12.00 uur
vrij.

vrijdag 03-12-2021
vrijdag 24-12-2021
vrijdag 08-07-2022

Groepen 8 laatste
schoolweek
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Woensdag 06-07-2022 om 12.00 uur uit.
Donderdag 07-07-2022 en vrijdag 08-07-2022 vrij.
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Schooltijden
Wij hanteren het vijf gelijke dagen rooster, de groepen 1 t/m 8 gaan alle dagen van
08.30 - 14.00 uur naar school. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen onder
toezicht van leerkrachten.
De deuren van de school zullen om 08.20 uur open gaan waarbij het inloop-werkmoment
in de klassen meteen start. De lessen starten vanaf 08.30 uur.
inloop-werkmoment
De kinderen gaan vanaf het moment dat ze de klas binnenkomen aan het werk met hun
weektaak taken. Dit komt de rust in de school ten goede en bevordert de werkhouding
en zelfstandigheid van de kinderen enorm. De ouders mogen volgens het onderstaande
schema mee de klassen in.

Drie keer in het jaar is er een ‘inloopweek’, ouders zijn dan elke dag welkom bij de inloop.
De rest van het jaar verschilt per leerjaar, zie het volgende schema:
Groep 1/2 :
- groep 1 de ouders mogen mee de klas in.
- groep 2 de ouders mogen mee de klas in tot aan de
kerstvakantie.
- na de kerstvakantie: ouders nemen afscheid bij de klassendeur
Groep 3:
- tot de herfstvakantie mogen ouders mee de klas in.
- na de herfstvakantie: ouders nemen afscheid bij de klassendeur.
Groep 4-8:
- ouders mogen alleen de eerste schoolweek mee de klas in.
- ons streven is dat de kinderen zo snel mogelijk weer wennen aan
het zelfstandig werken tijdens de inloop.
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Groepsindeling
Formatie 2021-2022
ma

di

woe

do

vrij

1-2A

Karin

Karin

Karin

Lilian

Lilian

1-2B

Mirjam

Jeannette

Mirjam

Jeannette

Jeannette

1-2C

Lindsay

Lindsay

Lindsay

Lindsay

Lindsay

3A

Joke

Jeanet

Jeanet

Joke

Joke

3B

Renske

Renske

Renske

Hilde

Hilde

4A

Carla
(Aimée)

Carla
(Aimée)

Carla
(Aimée)

Gerda L.
(Carla)

Gerda L.
(Carla)

4B

Balou

Balou

Balou

Balou

Balou

5A

Karen

Karen

Marion

Marion

Marion

5B

Charlotte
(Corianne)

Charlotte
(Corianne)

Charlotte
(MIchelle)

Charlotte
(MIchelle)

Charlotte
(MIchelle)

5C

Robin

Jacques

Robin

Robin

Robin

6A

Anne Marie

Anne Marie

Anne Marie

Anne Marie

Ellis

6B

Mariëtte K.
(Rowan)

Mariëtte K.
(Rowan)

Mariëtte K.
(Rowan)

Mariëtte K.
(Rowan)

Mariëtte K.
(Rowan)

7A

Leonie

Leonie

Esther

Esther

Esther

7B

Lisa

Ilonka

Ilonka

Ilonka

Ilonka

8A

Marjan

Marjan

Marjan

Marjan

Marjan

8B

Rudger

Rudger

Rudger

Rudger

Rudger

Directeur

Francisco

Francisco

Francisco

Francisco

Francisco

Coördinator

Jeanet (OB)
Marion (MB)
Ilonka (BB)

IB

Janneke (5 t/m8)

Janneke (5 t/m 8)
Loes (1 t/m 4)

Gym

Janneke (5 t/m 8)
Loes (1 t/m 4)
Vera

ICO

Vera

Esther

administratie

Mariëtte

Mariëtte

conciërge

Willem

Willem

(ochtenden)
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Mariëtte
Willem

Willem
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Projectgroep
en HB
begeleiding

Ellemieke

Extra
ondersteuning
in de groepen

Sascha
Gerda H.
Ellis
Nienke

Ellemieke

Sascha
Gerda H.
Ellis
Caroline
Nienke

Sascha
Gerda H.
Ellis
Caroline
Nienke

Sascha

Wie zit waar?
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Jaarplanning
Augustus 2021
30; eerste schooldag
30; 14.00 nieuwjaarsborrel ouders + team

Oktober 2021
27-09 t/m 8-10; informatiegesprekken gr 3-8
05; GMR vergadering
06; start kinderboekenweek
11-15; inloopweek ouders
12; peuter/kleuter voorleesmoment
15; afsluiting kinderboekenweek
18-10 t/m 22-10; herfstvakantie
December 2021
03; Sinterklaas (alle groepen 12 uur uit)
06; studiedag kinderen vrij
07; GMR vergadering
16; kerstliedjes zingen kleuters + peuters
23; kerstviering
24; 12 uur uit
27 t/m 07-1; kerstvakantie
Februari 2022
01; peuter/kleuter voorleesmoment
03; studiedag kinderen vrij
11; Rapport 1 gr 3-8
14-24; adviesgesprekken gr 8
14-24; voortgangsgesprekken gr 3 t/m 7
25 studiedag kinderen vrij
28-02 t/m 04-03; voorjaarsvakantie
April 2022
04 t/m 14; voortgangsgesprekken gr 1-2
14; paasviering
15; Goede Vrijdag vrij
18; 2e Paasdag vrij
19; GMR vergadering
22; Koningsspelen
25-04 t/m 06-05 Meivakantie
Juni 2022
31 t/m 03-6; avondvierdaagse
06; Pinksteren vrij
8-10; kamp gr 8
20; schoolreis 1-2
21 studiedag; kinderen vrij
24; gr 1-8 rapport mee
27-01 juli; facultatieve oudergesprekken gr 3-6
29; wennen in nieuwe groep + gr 8 bezoek VO
27; schoolreis 5-6
30; schoolreis 3-4
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September 2021
13; Informatieavond/kennismakingsavond
16; OR vergadering
17; ontruimingsoefening
22; klimaatdag gr 7
27; MR vergadering
27-09 t/m 8-10; informatiegesprekken gr 3-8
November 2021
03; studiedag kinderen vrij
05; start week van de mediawijsheid groep 7+8
08; MR vergadering
08-19; voortgangsgesprekken kleuters
12; einde week van de mediawijsheid groep 7+8

Januari 2022
27 t/m 07-1; kerstvakantie
10; MR vergadering

Maart 2022
28-02 t/m 04-03; voorjaarsvakantie
7 t/m 11; inloopweek voor ouders
14 + 15; schoolfotograaf
14; GMR vergadering
23; studiedag kinderen vrij
28; MR vergadering
Mei 2022
25-04 t/m 06-05 Meivakantie
23; MR vergadering
16-25; Voorlopig adviesgesprekken groep 7
26-27; hemelvaart
30; studiedag kinderen vrij
31; GMR vergadering
31 t/m 03-6; avondvierdaagse
Juli 2022
01; schoolreis gr 7
04; Musical 8a
05; Musical 8b
06; uitzwaaien groep 8, 12.00 groep 8 vakantie
08; laatste schooldag, 12 uur iedereen vakantie
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Contacten met ouders
Gesprekkencyclus
Afstemmingsgesprekken
Als school willen wij graag samenwerken met ouders, wij zien ouders als
'ervaringsdeskundigen’. U kent uw kind het best en ziet het in verschillende situaties.
Daarnaast willen wij graag de betrokkenheid van de ouders vergroten bij het onderwijs
op onze school. Tijdens het afstemmingsgesprek in oktober, waar uw kind bij aanwezig
is, geeft hij/zij aan waar hij/zij trots op is, wat hij/zij wil bereiken het komende jaar en
waar hij/zij extra hulp bij nodig heeft. De ouders vullen het verhaal van hun kind aan
door middel van diverse gespreksonderwerpen. Ten slotte geven de leerkrachten aan
wat zij vanuit de overdracht hebben gehoord en welke doelen er voor de komende
periode voor de leerling zijn opgesteld met betrekking tot de leer- en
onderwijsbehoeften. Er worden afspraken gemaakt over wanneer en hoe deze doelen
geëvalueerd worden met elkaar.
Vijftien-minutengesprekken
Twee keer per jaar houden wij vijftien-minutengesprekken. In deze gesprekken houden
wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Vanaf dit jaar vinden de
gesprekken plaats rond de rapporten. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de
leerkrachten zeker bij het eerste rapport graag een mondelinge toelichting willen geven
bij de rapporten. Daarnaast zijn er ook veel ouders waarbij het rapport vragen oproept.
Begin maart (nadat rapport 1 mee is gegaan) is er om bovenstaande redenen een
gespreksronde gepland.
De vijftien-minutengesprekken eind juli zullen niet voor alle ouders relevant zijn. Zowel
leerkrachten als ouders kunnen in deze weken een gesprek aanvragen om het rapport
toe te lichten of om de overdracht af te stemmen.

Tussentijds een gesprek aanvragen
Naast de geplande gespreksrondes is het altijd mogelijk om een tussentijds gesprek te
plannen met de leerkracht. Voor de voorbereiding van de leerkracht is het fijn als u
aangeeft waar het gesprek over gaat. Ook leerkrachten kunnen tussentijds een gesprek
met u aanvragen.
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Gymnastiek
Groep 1-2
In de kleutergroepen wordt meerdere keren per week bewegingsonderwijs gegeven in
het speellokaal op de begane grond. Er wordt gebruik gemaakt van diverse
bronnenboeken om de spellessen, lessen met klein materiaal, bewegen op muziek en
lessen met toestellen te verzorgen. De kinderen hebben hiervoor geen aparte kleding of
schoeisel nodig.
Groep 3 t/m 8
De gymlessen in de groepen 3 t/m 8 worden door juf Vera gegeven, zij is vakspecialist
bewegingsonderwijs. Naast Vera is altijd één van de groepsleerkrachten aanwezig bij de
gymles. Deze groepen hebben twee keer per week gymnastiek, namelijk op woensdag
en vrijdag. De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten zorgen voor eenvoudige
gymnastiekkleding. Gymschoenen die buiten gedragen worden, mogen niet in de zaal
worden gebruikt en dat geldt ook voor gymschoenen met zwarte of donkere zolen.

Gruitdagen
We hebben ervaren dat samen een ‘gezonde snack’ eten de kinderen stimuleert om
zichzelf een gezonder eetpatroon aan te leren. Als school zien we ook het belang van
gezond eetgedrag en willen daar een positieve bijdrage aan leveren. Uiteraard bepaalt u
zelf als ouder wat u uw kind meegeeft naar school. De dinsdag, woensdag en
donderdag zijn op onze school ‘gruitdagen’. Op deze dagen vragen wij u om uw kind een
stuk groente of fruit voor in de ochtendpauze mee te geven.
Voor de ochtendpauze op maandag en vrijdag vragen wij u ook om het liefst iets
gezonds te eten mee te geven.

Ouderraad
De Ouderraad stelt zich ten doel om evenementen en activiteiten te organiseren die de
schooltijd van de kinderen nog aangenamer maakt. De organisatie vindt plaats in
overleg en in samenwerking met het team van leerkrachten en directie.
Voor de bekostiging van de evenementen maakt de OR gebruik van de jaarlijkse
ouderbijdrage. Deze bedraagt 57,50 euro voor dit schooljaar.
Voorbeelden van activiteiten die de Ouderraad (mede) organiseert zijn:
● Het Sinterklaasfeest
● Activiteiten rond Kerstmis (ontbijt/diner/markt)
● Activiteiten rond Pasen
● Koningsspelen
● Afscheidsmusical
De Ouderraad bestaat in feite uit alle ouders van leerlingen van Basisschool ‘t Palet. U
bent dus ook lid van deze raad! De raad wordt vertegenwoordigd door een bestuur, de
Ouderraad (OR). en overige bestuursleden bestaande uit ouders en teamleden.
De ouderraad is via het volgende mailadres bereikbaar: or@paletleusden.nl
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Medezeggenschapsraad
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. De MR heeft daarvoor ongeveer eens per 6 weken overleg
met de directeur. Deze vergaderingen zijn openbaar, al kunnen gedeeltes hiervan
besloten zijn.
De medezeggenschapsraad is via het volgende mailadres bereikbaar:
mr@paletleusden.nl
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