“PALETPRAAT”
Februari 2018
Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,
We hebben inmiddels paar nieuwe leerlingen en hun ouders
mogen begroeten op onze school. Hartelijk welkom. We hopen
dat jullie snel een fijne plek hebben bij ons op school.
De Kerstvakantie is al weer bijna vergeten en volgende week gaan we Carnaval vieren.
Intussen zitten ook de toets weken er op. Dat was hard werken voor de kinderen en nu voor
de leerkrachten om de resultaten in kaart te brengen, de rapporten in te vullen en de
oudergesprekken voor te bereiden.
We wensen iedereen alvast een super gezellige en welverdiende carnavalsvakantie toe.
Namens het team van Palet en de Windroos,
Harriët van Duren
Namens de Medezeggenschapsraad:
Beste ouder(s), verzorger(s),
Half december 2017 heeft de MR een enquête gehouden om te kijken of er bij ouders
voldoende interesse is voor een informatie avond die de MR organiseert. U kon toen aangeven
of u geïnformeerd wilde worden over omgaan met pestgedrag, hulp bij ondersteuning speelen leerontwikkeling, etc.
We hebben in totaal 50 briefjes terug gekregen.
Daarvan wilden 24 ouders GEEN informatieavond.
En 26 ouders wilden WEL een informatieavond.
Als MR vinden wij dat de groep te klein is om een informatie avond te organiseren.
Dit jaar komt er vanuit de MR dus geen informatie avond.
Vriendelijke groeten namens de ouders van de MR,
Diana, Monique en Sandra.

Adviesgesprekken en rapportgesprekken
Altijd weer best een spannende tijd voor iedereen.
De ouders van de schoolverlaters komen op 20 en 22 februari voor de adviesgesprekken op
school.
Op maandag 26 februari starten de oudergesprekken, waarin u alle informatie rondom uw
kind kunt bespreken met de leerkracht van uw kind.
In de onderbouw en middenbouw groepen zult u het gesprek met alleen de leerkracht (in
sommige gevallen samen met de intern begeleider) voeren.
Meneer Hans en juffrouw Ankie vragen u om samen met uw zoon/dochter te komen om het
rapportgesprek te voeren.
Leesnieuws SBO Palet: Samen Beter Lezen; Het LEESFEEST

Veel kinderen hebben met hun ouders of andere begeleiders
aan het traject Samen BETER Lezen deelgenomen. In januari
hebben we het traditionele LEESFEEST als afsluiting van Samen
Beter Lezen weer georganiseerd voor alle deelnemers. Dat was

weer heel erg leuk. We hadden wat lekkere en gezonde snacks op tafel staan. Iedereen
kreeg even aandacht, werd in het zonnetje gezet en beloond met een kleine attentie en een
mooi certificaat. Fijn dat weer zovelen aan dit
zeer waardevolle ‘Samen Beter Lezen’ hebben
meegedaan en er tijd en energie in hebben
gestopt.
Voor heel veel van onze leerlingen betekende
het meedoen met Samen Beter Lezen weer een
sprong vooruit in hun AVI niveau. Knap gedaan
allemaal.
Volgend jaar gaan we dit weer opnieuw
organiseren.

Gezonde school
Zoals u weet hebben we als school het certificaat ‘Gezonde
School’ ontvangen. Dit houdt in dat we bewust aandacht
besteden aan beleid en onderwijs rondom het stimuleren en
adviseren van gezond gedrag.
Belangrijk vinden wij dat er evenwicht bestaat tussen gezonde
voeding en af en toe trakteren op iets wat misschien wat minder
gezond is. Het is goed om kinderen het belang van gezonde
voeding te leren, maar we moeten ook oppassen om hier niet in
door te slaan, waardoor kinderen stressvol omgaan met eten en
drinken. We staan op dit moment stil bij het traktatiebeleid op
school en bij het beleid rondom roken & alcohol.

Gezond trakteren
Wilt u bij het trakteren alstublieft zorgen voor een traktatie die past bij
ons beleid? Verjaardagen en speciale momenten zijn bijzonder en mogen
gevierd worden! Er zijn ook veel leuke manieren om traktaties lekker en
gezond of speciaal te maken.
Een paar traktatietips:
● Groente en fruit in een leuk jasje.
● Een heel klein cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of
bellenblaas.
● Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel,
peperkoek, of een mini eierkoek.
Steeds meer scholen schaffen het trakteren op school af. We kunnen uw jarige job
natuurlijk ook op een andere manier in het zonnetje zetten op de dag dat hij/zij de
verjaardag viert. Dat hoeft niet persé met snoep. We komen hier nog op terug.
Ondertussen vragen we wel uw medewerking om als uw kind trakteert op school dit te
doen met een gezonde traktatie, zie http://www.gezondtrakteren.nl/

Roken & Alcohol
SBO Palet streeft ernaar een gezonde school te zijn. Dat betekent dat we aandacht hebben voor
gezond gedrag. Daar hoort uiteraard ook bij dat wij een rookvrije school zijn.

Bij ons op school, op de speelplaats en tijdens evenementen wordt niet gerookt.
Ouders, bezoek of taxichauffeurs die roken op het schoolplein, in de school of in het bijzijn van onze
leerlingen spreken we daarop aan.
Onder werktijd of in het bijzijn van leerlingen wordt (vanzelfsprekend) geen alcohol genuttigd.

Hoofdluizencontrole
De volgende hoofdluizencontrole is:
- Woensdag 21 februari  alstublieft op die dag geen
ingewikkelde kapsels en geen gel
Het zijn maar 5 woensdagen per jaar: na elke vakantie van 1 week of
langer, van 11:20 – 12:30 uur.
Heeft u tijd, neem even contact op met juffrouw Harriët,
tel: 0485-571685 of mail: dir.palet@optimusonderwijs.nl .
Inloopavond: iedereen is welkom op dinsdag 3 april tussen 18:00 – 19:30 uur
Houdt u er in uw agenda rekening mee dat we op 3 april een inloopavond organiseren waar
uw zoon of dochter de school mag laten zien aan familie, vriendjes /vriendinnetje of buren,
enz. We hopen al onze leerlingen dan met hun bezoek te mogen begroeten.
1 dag vrij in de maand maart: leerlingbesprekingsdagen
In maart heeft elke groep 1 dag vrij, terwijl alle andere groepen gewoon les hebben. Op deze
dag bespreken de leerkracht(en) en intern begeleider alle relevante zaken rondom de
leerlingen. Welke dagen kunt u vinden in het vorige bericht dat u ook via de mail heeft
ontvangen en in de schoolkalender.
donderdag 8 maart: groep 1-2 van juf Hany en juf Carla
dinsdag 13 maart: groep 6-7 van meneer Hans
donderdag 15 maart: groep 3-4 van juf Jacqueline
woensdag 21 maart: groep 5-6 van juf Inge en juf Carla
donderdag 22 maart: groep 7 van juf Ankie
Vacature orthopedagoog
Zoals u weet is onze orthopedagoog Marije Kordes voor Optimus gaan werken en waren op
zoek naar een geschikte kandidaat. Die hebben we inmiddels gevonden. Na de
carnavalsvakantie zullen we u verder inlichten en deze persoon nader aan u voorstellen.
We zijn heel blij met de invulling van de vacature.
Data om te onthouden:
- 20 en 22 februari adviesgesprekken met de ouders van de
schoolverlaters
- 23 februari komt het rapport mee naar huis.
- Rapportgesprekken vanaf 26 februari
- 9 februari vieren we CARNAVAL op Palet
- Carnavalsvakantie van 12 februari t/m 16 februari
- Woensdag 21 februari hoofdluizencontrole

-

Vrijdag 30 maart zijn de leerlingen van SBO Palet en
SO-4 De Windroos vrij (studiedag)
3 april inloopavond voor familie en vrienden
Deze informatie vindt u ook op onze website: www.paletboxmeer.nl

