“PALETPRAAT”
September 2017
Beste ouder(s) of verzorger(s),
Dit is de eerste Paletpraat van het schooljaar 2017-2018.
Wij hopen dat u een goede start heeft gemaakt, samen
met uw kind. We zijn dit schooljaar gestart met 82 leerlingen
en 1 gast leerling, verdeeld over 6 groepen. Allemaal weer hartelijk welkom op school.
We hebben 11 nieuwe leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s) op de eerste schooldag
mogen verwelkomen. In de groep van SO4 De Windroos uit Nijmegen zijn dit jaar 17
leerlingen gestart, verdeeld over 2 groepen. In de loop van dit schooljaar zullen er in
verschillende groepen leerlingen instromen die een toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of
SO krijgen.
We zijn inmiddels 2 weken onderweg. In de eerste week hebben de kinderen en de
leerkrachten vooral kennis met elkaar gemaakt en de draad en het schoolritme weer
opgepakt. In de tweede week zijn de lessen in de instructiegroepen begonnen. Alle
informatie hierover kunt u lezen in onze schoolgids op de website, www.paletboxmeer.nl .
Namens het team,
Harriet van Duren
Nieuwtjes of veranderingen:
Ouder-kind gesprek voor de herfstvakantie
We kiezen er dit jaar voor om in plaats van een ouderavond een ouder-kind gesprek te
hebben met de leerkracht op school. Zo kunt u samen met uw kind voor de herfstvakantie
met de leerkracht in gesprek gaan. Het doel is om u als ouders zo goed mogelijk te betrekken
bij het onderwijs aan uw kind en onze leerlingen meer eigenaar te maken van hun leren en
ontwikkelen.
U ontvangt hiervoor een informatiebrief, waarop u kunt aangeven op welke tijden u zou
kunnen komen samen met uw kind.
Website van SBO Palet:
contact e-mail van SBO Palet:

www.paletboxmeer.nl
info.palet@optimusonderwijs.nl

Kinderboekenweek 4-15 oktober

Alle groepen gaan tijdens de Kinderboekenweek aan de slag met dit thema.
Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is net als vorig jaar: €25,--.

Hiermee kunnen we activiteiten, vieringen en elke 2 jaar een schoolreisje organiseren.
Zonder uw bijdrage kan dat helaas niet.
Binnenkort ontvangt u een informatiebrief van de ouderraad over de vrijwillige
ouderbijdrage. In de brief vindt u de gegevens om het geld over te maken. Mocht dit door
omstandigheden een probleem zijn, kunt u contact opnemen met de directeur van SBO
Palet, Harriët van Duren.
Gezonde school
In het kader van gezonde school zullen we ook dit jaar aandacht besteden binnen ons
onderwijsaanbod aan gezond gedrag en gezonde voeding. De smaaklessen voor groep 8 zijn
al gestart. De themaweek gezonde voeding staat gepland van 25-29 september. We hebben
ons weer ingeschreven voor het schoolfruit project van de Europese Unie. Daar horen we in
september meer van. Houdt u er ook rekening mee dat we het liefst gezonde traktaties en
pauze happen zien op school? Dat stellen wij zeer op prijs.
Schoolplein
Op alle schoolpleinen is inmiddels een kleurrijke pleinschildering aangebracht.
Op de onderbouw een levensecht verkeersplein, met
voorrangskruisingen en stopborden, e.d.. Hier kunnen
de kinderen lekker rondrijden tijdens het buiten spelen
en tevens kunnen wij het in ons verkeersonderwijs
inzetten.
Op de middenbouw speelplaats is een hinkel-schildering
aangebracht. De kinderen kunnen hier hun motoriek (hinkelen
en evenwicht) spelenderwijs mee oefenen.

Op de bovenbouw is een ‘dartbord’ schildering aangebracht. Hier kunnen ze met zakjes
gericht werpen en hun rekenvaardigheden oefenen.

Al met al: leuk, speels, maar ook uitnodigend om te leren, zonder dat het zo voelt. Dat is wat
we graag zien. BEDANKT! Waarvoor? Dankzij de sponsorloop van onze leerlingen hebben we
het geld hiervoor bij elkaar gekregen. In samenwerking met leerlingen, leerkrachten en
ouders uit de ouderraad is het vervolgens allemaal georganiseerd. SUPER FIJN.
Samen Beter Lezen
Ook dit jaar gaan we weer van start met het project: SAMEN BETER LEZEN. U
ontvangt een informatiebrief waarop u zich kunt opgeven voor de
informatieavond en voor een oefentijd.

We raden u echt aan om deel te nemen aan dit project. Elk jaar zien we weer dat het op veel
leesresultaten een positief effect heeft.
Medezeggenschapsraad
Op onze school hebben we een medezeggenschapsraad. Kort gezegd: de MR.
De MR bestaat uit ouders en personeel.
Namens de ouders: Monique de Wildt (moeder van Joure uit de groep 8), Sandra Cornelissen
(moeder van Lars uit groep 7A), Diana van Boekholt (moeder van Teun uit de groep 7A).
Namens het team: juf Ankie van Braak, juf Maaike Coenen, juf Erna Cornelissen.
De eerste MR-vergadering van dit schooljaar is gepland op woensdag 20 september 2017. De
vergadering begint om 19.30 uur en vindt op school plaats.
De MR praat over en beslist mee over allerlei zaken die met school en het beleid van school
te maken hebben. De vergaderingen zijn openbaar: dat betekent dat u altijd van harte
welkom bent om de MR-vergadering bij te wonen. U kunt dan toehoren wat er besproken
wordt. U kunt niet deelnemen aan de vergadering. Wel kunt u altijd met uw vragen of
opmerkingen terecht bij één van de leden van de MR. Zij kunnen, als dat wenselijk is, uw
vragen of opmerkingen dan namens u in de vergadering verwoorden. U kunt hen ook per
mail bereiken: hun e-mailadressen staan vermeld in de schoolgids.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Hierin kunt u lezen wat er besproken en
besloten is. De meest recente, goedgekeurde notulen vindt u op de website van onze school
www.paletboxmeer.nl. Bovenin, op de groene balk, ziet u geschreven MR, als u daarop klikt,
moet u een gebruikersnaam invullen. Deze is: Palet2011 Ook moet u daaronder een
wachtwoord invoeren. Dat is ook: Palet2011
Neem eens een kijkje! Dan bent u op de hoogte van wat de MR allemaal doet.
Schoolkalender en schoolgids
In de schoolkalender vindt u alle informatie over het vakantierooster, studiedagen, vrije
dagen in verband met de leerlingbespreking en verdere activiteiten, voor zover deze al
bekend zijn.
Deze informatie is voor u belangrijk, omdat niet alle leerlingen altijd tegelijk vrij zijn.
Rond maart vinden de leerling besprekingen plaats. Elke groep leerlingen is in deze periode 1
dag vrij. U vindt deze informatie in de schoolkalender en op de website.
De actuele schoolgids vindt u ook op de website. In de schoolgids vindt u de afspraken en
verdere informatie over onze school.
Hoofdluizencontrole
Na elke vakantie, van 1 week of langer, worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluizen.
De controles worden steeds op de woensdag gehouden en worden uitgevoerd door een
ouderwerkgroep.
Het is belangrijk dat uw kind tijdens de controle geen
ingewikkelde kapsels heeft en geen gel in de haren.
De data van de hoofdluiscontrole voor dit schooljaar zijn:
- Woensdag 25 oktober
- Woensdag 10 januari
- Woensdag 21 februari
- Woensdag 09 mei
Mocht u een handje willen helpen op deze dagen, dan bent

u van harte welkom. We kunnen zeker nog ouders gebruiken die willen helpen. Vele handen
maken licht werk! We beginnen zo rond 11:15 uur. U kunt contact opnemen met juffrouw
Harriët, 0485-571685.
Parkeren nabij de school
We zijn er op gewezen dat auto’s die langs de weg parkeren niet met de banden op het
trottoir mogen staan. Dat levert een parkeerbon op.
Verder let er alstublieft op om uw auto niet te parkeren op de plaatsen bij de school waar de
taxi’s moeten staan. Op woensdag om 12:30 uur en op de andere dagen om 14:15 uur.
Batterijen
Sinds een paar schooljaren kunnen er op Palet lege batterijen worden ingeleverd. Behalve
dat we hiermee natuurlijk het milieu een handje helpen, is er nog een ander positief aspect
aan deze inzamelingsactie. Als school sparen we namelijk voor mooie geschenken. Dat gaat
van muziekinstrumenten, tot gezelschapsspellen, tot fietsjes en skelters voor op de
speelplaats, tot zelfs dvd-spelers. Iedere kg batterijen levert ons één punt op en bij tien kg
kunnen we bijvoorbeeld al een cadeau kiezen. DOE DUS ALLEMAAL MEE !!
Bovendien kunt u ook zelf nog eens winnen: wie een zakje met tien lege batterijen en een
briefje met naam, adres en telefoongegevens in de inzamelton deponeert, maakt kans op
mooie prijzen. Voor meer informatie, kunt u terecht op de site: www.batteryworld.nl.
STAKING in het basisonderwijs
Vanuit onderwijsorganisaties wordt het volledige basisonderwijs, wij dus ook, opgeroepen
om op donderdag 5 oktober te staken. Optimus ondersteunt deze actie ten volle.
Waarom staken? Voor minder werkdruk en bureaucratie met een reëel salaris als beloning.
Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw kind niet naar school kan komen op donderdag 5
oktober?
Data om te onthouden:
- Maandag 18 september: 1e Ouderraad vergadering
- Dinsdag 19 september: studiemiddag SBO Palet; leerlingen van Palet zijn vanaf 12:00
uur vrij (de leerlingen van SO 4 De Windroos zijn NIET vrij)
- Woensdag 20 september: 1e MR vergadering (vanaf 19:30 uur)
- Vrijdag 22 september: studiemiddag SO4 De Windroos; leerlingen van SO 4 De
Windroos zijn vanaf 12:00 uur vrij (de leerlingen van Palet zijn niet vrij)
- Themaweek Gezonde School: 25 – 29 september
- 5 oktober 2017: BASISONDERWIJS STAAKT – leerlingen blijven thuis!
- Kinderboekenweek: 4-15 oktober
- Ouder-kind gesprekken: in de weken voor de herfstvakantie
- Herfstvakantie: van 16 t/m 20 oktober 2017
- Woensdag 6 december: studiedag SBO Palet en SO 4 De windroos; alle leerlingen zijn
vrij
Deze informatie vindt u ook op onze website: www.paletboxmeer.nl
En tot slot, gehoord in de klas……..
Juf Elma komt met een gebitje in de klas in, een kind zegt: Ik heb ook van die
gebitjes: zilveren tanden en vampier tanden...
Ander kind: Mijn papa heeft ook papieren tanden!

