“PALETPRAAT”
Oktober 2020
Beste ouder(s) of verzorger(s),
Het is al weer bijna herfstvakantie.
Fijn om even rustig thuis te zijn en samen te genieten van
hopelijk het mooie herfstweer en de herfstkleuren.
Na de herfstvakantie hebben we drie nieuwe kinderen op school.
Allemaal hartelijk welkom op Palet. We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons.
Website van SBO Palet:
contact e-mail van SBO Palet:

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

Namens het team van SBO Palet,
Harriet van Duren
CORONA nieuws
OPROEP:
Het coronavirus is nog steeds zeer actief en we moeten met ons allen zeer alert blijven op
hoe we daar mee omgaan.
Dit betekent dat we ons allemaal aan de regels moeten houden voorlopig.
Voor Palet betekent dit:
- We houden afstand tot elkaar en tot de leerlingen (waar mogelijk): 1,5 m;
- We dragen beschermmaskers waar dat niet mogelijk is;
- We zorgen voor goede ventilatie en hygiëne op school;
- Bij corona-klachten blijven we thuis of gaan zo snel mogelijk naar huis (zowel
medewerkers als leerlingen)
- Externe contacten: Alleen als het echt nodig is, kom je op school (Palet) en iedereen
blijft buiten de groepen. Alleen eigen medewerkers komen in de groepen als het
nodig is.
Dank voor uw begrip en medewerking.
We doen dit in het belang van de gezondheid voor uw kind(eren) en onze medewerkers én
om de continuïteit van het onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen.
Leerkrachten met klachten, moeten thuisblijven tot ze getest zijn (met negatief resultaat).
Afhankelijk van wel/geen inval kan dit betekenen dat we een groep(en) naar huis moeten
sturen.
Thuiswerk als uw kind thuis is i.v.m. coronaklachten
Als uw kind thuis is, maar niet echt ziek is, en dus in staat is om schoolwerk te maken, kunt u
vanuit school een pakketje werk krijgen waarmee uw kind aan de slag kan thuis. Ook stellen
we zolang uw kind thuis moet werken een Chromebook ter beschikking als dat nodig is.
1. Uw kind krijgt coronaklachten op school en u krijgt bericht om hem/haar op te halen.
Uw kind krijgt een pakketje thuiswerk mee en (zo nodig) een Chromebook.

2. Uw kind wordt ’s morgens afwezig gemeld en kan wel thuiswerk maken: u kunt op
dag 1 of dag 2 een pakketje thuiswerk ophalen en (zo nodig) ook een Chromebook
meenemen.
We vragen u dan ’s morgens of uw kind alleen vanwege coronaklachten (zelf of in het gezin)
thuis blijft of echt ziek is en dus niet in staat is om thuis te werken voor school. Is uw kind
echt ziek, dan begrijpen wij dat uw kind eerst beter moet worden voordat hij/zij weer met
schoolwerk aan de slag kan. Uw kind komt na herstel waarschijnlijk ook weer naar school.
LET OP: Als uw kind weer naar school komt: NIET VERGETEN! Thuiswerk pakket
meebrengen en ook het Chromebook.
Schoolfruit project EU-schoolfruit
Vanaf 9 november starten we weer met schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag
zorgen wij op school voor fruit in de ochtendpauze.
Wilt u op maandag en dinsdag alstublieft zelf voor fruit/groente zorgen.
Dit project gaat door tot aan de meivakantie.
We vragen u met nadruk uw kind gezonde pauzehappen en drinken mee te geven en voor
een bescheiden, gezonde traktatie te zorgen als uw kind de verjaardag viert op school. Dank
u wel voor uw medewerking, die stellen wij zeer op prijs. Meer info: zie onze website en
http://blog.deleukstelunch.nl/10-gezonde-tips-voor-de-pauzehap-op-school/

Samen Beter Lezen
Ook dit jaar zijn we weer gestart met het project: SAMEN BETER LEZEN.
Wel in aangepaste vorm vanwege Corona. Elke week kunnen de leerlingen
bij juf Carry/juf Tineke komen vertellen over wat ze hebben gelezen en
daarmee een sticker uitkiezen uit een enorme berg nieuwe en mooie
stickers. Heel veel kinderen hebben zich opgegeven. We wensen hen
allemaal veel succes, veel leesplezier en mooie verhalen om te lezen toe.
ZWARTE PIET
Namens College van Bestuur van Optimus:
In ons land is veel discussie over de verschijningsvorm van Zwarte Piet. Deze discussie is
onderdeel van een veel groter en complex maatschappelijk vraagstuk.
Steeds duidelijker wordt dat er in toenemende mate mensen zijn, jong en oud, die zich
gekwetst voelen en pijn en onrecht ervaren bij het uiterlijk van de traditionele Zwarte Piet.
Het kan niet de bedoeling zijn van een feest voor alle mensen dat het voor een aantal van hen
zulke onbedoelde effecten schept.
Binnen Optimus baseren wij ons op waarden als rechtvaardigheid, verstandigheid,
gematigdheid en moed. Wij willen niet dat mensen, groot of klein, zich buitengesloten of
gekleineerd voelen. Dat past niet bij ons wereldonderwijs en de kansengelijkheid en
veiligheid die wij willen bieden aan de kinderen.
Daarom hebben wij besloten dat met ingang van dit kalenderjaar op onze scholen Sinterklaas
niet meer vergezeld zal worden door een traditionele Zwarte Piet. De alternatieve invulling
van de verschijningsvorm van Piet (roetveeg, kleuren) laten we aan onze scholen.
Wij roepen gemeenten en sinterklaasverenigingen in onze regio op om in samenwerking met
onze scholen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschijningsvorm van de pieten die de
kinderen op ï/ zien bij het sinterklaasjournaal en de landelijke intocht.

Vertrouwde informatie, toch handig om even te lezen:
Kinderen ophalen en parkeren nabij de school
Als u uw kind komt ophalen, wacht dan op het schoolplein alstublieft (met de fiets). U kunt
dan samen met uw kind het schoolplein verlaten. Onze brigadiers staan voor u paraat. Dit
zodat de doorstroming van leerlingen naar de taxi’s en die op de fiets naar huis gaan veilig
kan.
Verder let er alstublieft op uw auto niet te parkeren op de plaatsen bij de school waar de
taxi’s moeten staan. ’s Morgens tussen 8:15 – 8:30 uur. Op woensdag rond 12:30 uur en op
de andere dagen rond 14:15 uur.
Hoofdluizencontrole
Voorlopig is er geen hoofdluizencontrole op school. Dringend de
vraag aan u om zelf uw kind heel regelmatig te controleren.
Heeft uw kind hoofdluis: geef het zo snel mogelijk door aan
school. Als wij hoofdluizen constateren, zullen wij u ook zo snel
mogelijk op de hoogte stellen en tevens de ouders uit de groep
bericht geven.
Data om te onthouden:
- Themaweek Gezonde School en Pauzehap: 12 - 16 oktober
- Herfstvakantie: van 19 t/m 23 oktober
- Leerlingbespreking van juffrouw Jacqueline: dinsdag 27 oktober; alleen leerlingen van
juffrouw Jacqueline zijn vrij (groep 3-4)
- Hoofdluizencontrole: vooralsnog niet i.v.m. corona richtlijnen en risico’s beperken.
- maandag 2 november: studiedag SBO Palet; alle leerlingen zijn vrij
- Nationaal schoolontbijt op donderdag 5 november
- Leerlingbespreking van juffrouw Maaike en juffrouw Sandra: vrijdag 6 november;
alleen leerlingen van groep 8 zijn vrij
- Leerlingbespreking van juffrouw Lieke en juffrouw Ankie: dinsdag 10 november;
alleen leerlingen van juffrouw Lieke en Ankie zijn vrij (groep 7A)
- Leerlingbespreking van juffrouw Simone: dinsdag 17 november; alleen leerlingen van
juffrouw Simone zijn vrij (groep 5A-6)
- Leerlingbespreking van juffrouw Carla en juffrouw Hany: dinsdag 24 november;
alleen leerlingen van groep 1-2 zijn vrij
- Leerlingbespreking van juffrouw Inge en juffrouw Ankie: dinsdag 1 december; alleen
leerlingen van juffrouw Inge en Ankie zijn vrij (groep 4A-5)
- Vrijdag 4 december vieren we (aangepast) het Sinterklaasfeest
Deze informatie vindt u ook op onze website: www.paletboxmeer.nl

En tot slot, gehoord ……..
Eerst is het Halloween en dan Sinterklaas. Weet je waarom?
Leerling: “Anders schrikt Amerigo.”

