september 2021
Voorwoord
Beste ouders en verzorgers van ‘t Palet,
Wat heerlijk dat we weer op school zijn. Na twee weken school zie je dat de meeste kinderen
en collega’s alweer helemaal gewend zijn en dat de sfeer heel fijn en veilig is binnen de school.
In de klassen zie ik dat er al veel structuur en duidelijkheid is en dat de kinderen dit heel prettig
vinden. Dit betekent vaak ook automatisch dat er ook al goed geleerd en gewerkt wordt door
de kinderen.
Als alles zo lekker loopt dan zou je bijna vergeten dat we op de achtergrond nog te maken
hebben met Corona.
Na de vakantie zijn de afspraken die voor de zomervakantie waren nog niet gewijzigd. Dit
betekent dat deze afspraken nog blijven staan tot we deze weer kunnen aanpassen. Hopelijk
is dit na 17 september. Onderstaand, ter herinnering, enkele afspraken die nog gelden:
4-12-jarigen thuisblijven en testen bij klachten
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid
van toepassing. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest
worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten,
astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Zie ook de bijgaande beslisboom.
Ouders tijdens schooltijd (nog) niet of heel beperkt in de school
Voorlopig blijft de afspraak staan dat de ouders niet of heel beperkt de school in mogen. Het
is dus nog niet mogelijk om met je kind mee naar binnen te lopen.
Trakteren
Trakteren mag in de eigen klas. Graag zien we dat de traktaties zo Corona-proof mogelijk zijn
en denk hierbij dat deze bijvoorbeeld voorverpakt zijn.
Met vriendelijk groet, Francisco
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Schoolgids 2021-2022
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 twee 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.

Privacy-voorkeuren in Parro
Ieder jaar moeten alle ouders per kind weer in Parro hun Privacy-voorkeuren aangeven.
Dit zijn de stappen :
● Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
● Tik op Privacy-voorkeuren.
● Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het
kind.
Voor ons is het van belang dat u dit op korte termijn in orde maakt. Alvast bedankt!

Inzet beschikbare gelden vanuit het ‘Nationaal Programma Onderwijs’
(NPO)
Leerlingen verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. Het
Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te
verbeteren. Hiervoor krijgen wij als school een bedrag om dit per school in te zetten.
De komende twee schooljaren kan dit geld worden ingezet in de sociaal-emotionele en
cognitieve ontwikkeling van leerlingen, en in het inhalen van coronavertragingen. Als school
konden wij kiezen uit een menukaart van kansrijke interventies.
Voor de komende twee jaar hebben wij de volgende onderstaande keuzes gemaakt om hier
een invulling aan te geven.
De inzet is schoolbreed (volgens een rooster en planning) en in alle groepen, waardoor de
meeste kinderen hiervan profiteren.
● Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.
○ Een-op-een-begeleiding (intensieve individuele begeleiding door leraar,
onderwijsassistent of andere volwassene)
○ Individuele instructie (individuele opdrachten en begeleiding per leerling)
○ Instructie in kleine groepen.
● (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
○ Klassenverkleining
○ Onderwijsassistenten/instructeurs
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Voorstellen
Dit schooljaar mogen we weer enkele nieuwe collega's verwelkomen.
Daarnaast is het managementteam vanaf dit schooljaar anders ingericht. Naast de directeur
zijn er 2 intern begeleiders en 3 bouwcoördinatoren. Samen vormen zij het managementteam
van ‘t Palet. Onderstaand stellen zij zich voor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo,
Mijn naam is Charlotte, ik ben 23 jaar oud en ik kom uit Scherpenzeel. Ik
ben erg enthousiast over het feit dat ik mag gaan werken in de gezellige
groep 5B. Hier ben ik van maandag tot vrijdag te vinden.
Voordat ik begonnen ben in groep 5 heb ik mijn LIO gedaan in groep 7.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om lekker dagjes weg te gaan of een
spelletje te spelen.
Ik heb er erg veel zin om te zorgen voor een leuke tijd. Mochten er vragen
zijn stel deze dan gerust.
Groetjes Charlotte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dag,
Graag stel ik me even voor. Ik ben Janneke van Dijk. Misschien kent u me
al. Na een jaar werkzaam te zijn geweest op een andere school binnen
stichting VOILA, ben ik weer terug op ‘t Palet. Een bekend en vertrouwde
school voor mij, want ik heb hier 10 jaar als leerkracht in de onder- en
bovenbouw gewerkt. Dit schooljaar ben ik gestart als de nieuwe intern
begeleider van de bovenbouw en neem ik de taken van Ellis Janssens over.
Voor mij een mooie nieuwe uitdaging op een fijne school!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag stel ik mij even voor.
Mijn naam is Jacques Lemmen en ik sta met veel plezier iedere dinsdag
voor groep 5c.
De andere dagen van de week werk ik op twee andere scholen als
invaller(Groep 5/6 en 7/8).
Ook doe ik nog nog losse inval. Kortom, ik geef les aan veel kinderen.
Ik woon al 24 jaar in Amersfoort op loopafstand van het centrum. Twee
zoons heb ik Quintus (15) en Julius (13), waar ik heel trots op ben.
Mijn grootste passie is pianospelen. Vrijwel iedere avond zet ik mijn tanden in (zeer) moeilijke
klassieke stukken. Hierbij leer ik alles uit het hoofd, omdat het anders niet te doen is.
Ook houd ik enorm van reizen, al is dit door het Coronavirus op een laag pitje komen te staan.
Verder houd ik van lezen, koken, fietsen, zwemmen en doe ik aan modelbouw treinen sinds
kort. Zoals je ziet, ben ik behoorlijk actief.
Wil je meer over mij weten, schiet mij gerust ik een keer aan wanneer mogelijk.
Jacques Lemmen
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mijn naam is Gerda Luijs en ik vervang Aimee op
donderdag en vrijdag in groep 4A. Ik ben getrouwd, heb 2
kinderen (een meisje en een jongen) en 1 kleinzoon van 3
jaar.
Sinds vorig jaar werk ik als invaller voor VOILA via
Transvita. Ik vind het lesgeven nog te leuk om helemaal
te stoppen met werken. Op deze manier heb ik iets meer
vrijheid om weg te gaan met mijn man, buiten de
reguliere vakanties om en meer te genieten van mijn kleinkind. Uiteraard altijd in overleg en
ruim van te voren.
De afgelopen 25 jaar heb ik lesgeven aan verschillende groepen in Leusden. Eerst op
Kinderland en na de fusie met de Groenhorst op Het Kompas. Ook mijn eerste jaar als invaller
heb ik op Het Kompas lesgegeven.
Ik vond het daarom ook best spannend om te starten op het Palet. De eerste kennismaking (in
de laatste week van de zomervakantie) met het team was een ontmoeting met nieuwe, maar
ook een aantal oude collega’s. Ik ben bang dat ik, als Aimee weer terug is, nog niet alle namen
weet.
Mijn vrije tijd besteed ik onder andere aan:
- wandelen, ik maak liever een wandel afspraak om bij te kletsen dan een afspraak om bij
iemand thuis thee te drinken.
- lezen
- borduren, zo zijn alle kinderen en kleinkinderen van mijn zussen en broer voorzien van een
geborduurde geboortetegel.
- verder heb ik nog als hobby jureren bij heren turnen. Dit doe ik op landelijk niveau.
Met vriendelijke groet,
Gerda Luijs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo,
Mijn naam is Gerda Holl. Na ruim 23 jaar als fysiotherapeut gewerkt te
hebben, heb ik vorig jaar besloten het roer om te gooien. In november
2020 ben ik gestart met de opleiding leerkrachtondersteuner en heb
deze inmiddels nagenoeg afgerond. Een enkeling van u kent mij wellicht
van de stageperiode in groep 3 afgelopen schooljaar.
Wat is het leuk om in het onderwijs werkzaam te zijn, om een stukje met
jullie kinderen mee te lopen in hun ontwikkeling en om waar nodig een
helpende hand te kunnen bieden. Ik heb dan ook nog geen moment spijt
gehad van mijn carrière switch en ben heel blij dat ik een aanstelling heb gekregen op ‘t Palet.
Momenteel ben ik vooral ondersteunend in de groepen 6 en 8 en een uurtje in de week in
groep 1/2c. Op de maandag, dinsdag en donderdag kunt u mij treffen in ‘t Palet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/6

Nieuwe bouwcoördinatoren
Dit schooljaar zijn we gestart met 3 bouwcoördinatoren. Jeanet Jansen voor de groepen 1-2-3,
Marion van Setten voor de groepen 4-5 en Ilonka Wallenburg voor de groepen 6-7-8. Naast de
functie als bouwcoördinator werkt Jeanet 2 dagen in groep 3A, Marion 3 dagen in groep 5A en
Ilonka 4 dagen in groep 7B. Op maandag zijn zij te vinden bij Francisco en Mariëtte op het
kantoor. Wilt u contact opnemen met één van onze bouwcoördinatoren, dan zijn zij per mail
bereikbaar op:
Als bouwcoördinatoren hebben wij o.a. de volgende taken in ons pakket.
De bouwcoördinator:
● Zorgt bij ziekte of afwezigheid van teamleden uit de bouw voor een vervanger en/of
een oplossing voor de betreffende groep.
● Is het eerste aanspreekpunt voor collega’s in zijn/haar bouw.
● Is bij afwezigheid van de directeur het eerste aanspreekpunt.
● Levert bijdragen aan de ontwikkeling, vernieuwing en de kwaliteit van het onderwijs
van de school.
● Stelt de formatie en jaarplanning op samen met het managementteam.
● Bereidt samen met het managementteam vergadering voor

Jeanet Jansen
jjansen2@paletleusden.nl

Marion van Setten
mvsetten@paletleusden.nl

Ilonka Wallenburg
iwallenburg@paletleusden.nl
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(Ambulante) Begeleiding door externe partijen
tijdens schooltijd
Het nieuwe schooljaar is gestart en we krijgen alweer (begeleidings)verzoeken om tijdens
schooltijd afwezig te zijn. Het onderstaande hebben wij al in een eerdere nieuwsbrief met jullie
gedeeld.

We krijgen regelmatig het verzoek of een leerling onder schooltijd een bezoek mag brengen
aan de tandarts, huisarts of specialist (bv fysiotherapie, logopedie, RT). Ook krijgen we soms
de vraag of de extra externe begeleiding (RT) gegeven mag worden tijdens schooltijd.
De wet is hier duidelijk in en geeft aan dat een leerling alleen in bijzondere gevallen hiervoor
schooltijd mag missen.
Wij vragen u daarom ook om de bezoeken aan huisarts, tandarts, specialist of Remedial
Teacher buiten schooltijd te plannen.
Zo mist uw kind geen lestijd, hoeft er niets te worden ingehaald en worden de lessen niet
verstoord. In bijzondere gevallen kunnen we hier van afwijken, maar dan wel in overleg met de
leerkracht en directie. Als het uiteindelijk niet anders kan en het toch tijdens schooltijd moet
plaatsvinden (dit is dan ook akkoord gegeven door de directie), dan zullen we dit formeel in
het leerlingvolgsysteem registreren.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
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