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De vakantie is voorbij. We zijn al
weer bijna een week aan de slag.
Wat is de tijd omgevlogen. Zes weken
is toch eigenlijk best wel kort. In de
vakantie hebben de juffen en
meesters niet stilgezeten. Het hele
gebouw is opgeruimd, er zijn groepen
verhuisd en heel veel leuke lessen
liggen klaar om gegeven te worden.
Wij, het team van Het Palet, hebben
er zin in. We hopen jullie ook. En als
ik eerlijk ben en zie hoe jullie
enthousiast op het schoolplein
komen en naar binnen gaan, denk ik
dat dat ook wel goed zit.
We gaan een leuk jaar tegemoet. Met
veel gezellige activiteiten en
uitdagende lessen. We gaan verder
met leren waar we voor de
zomervakantie gebleven waren.
Sommige kinderen gaan voor het
eerst leren lezen, andere krijgen
moeilijkere sommen. Als school zijn
we op zoek naar een andere
wereldoriëntatiemethode. De vakken
aardrijskunde, geschiedenis en
biologie gaan dus ergens dit jaar nog
veranderen.
Natuurlijk vieren we weer Sinterklaas
en Kerstmis. En Dierendag komt ook
weer voorbij. Iedereen wordt een
jaartje ouder en dat verjaardagsfeestje zullen we ook in de klas
vieren. Groep 8 gaat op kamp en aan
het eind van het schooljaar voeren ze
weer een mooie musical op. Maar

dat laatste duurt gelukkig nog heel
lang. Voorlopig zitten we pas aan het
begin van het schooljaar.
Laten we ons maar verrassen wat er
allemaal komen gaat. Het eerste
begin is in ieder geval gemaakt.
Ik wens iedereen, namens het team
van Het Palet, een geweldig,
grandioos, gezellig, fijn jaar toe.

Bernard van Gils
Directeur

Kalender
5 sept Kick off
Informatie-avond goep I
7 sept BHV-ontruiming
16 sept Juffrouw Judith jarig
19 sept Prinsjesdag
20 t/m 22 sept Kamp groep I
27 sept Oudervertelgesprekken
28 sept Inloopspreekuur CJG 14.00 u
2 t/m 6 okt Kijkochtenden ouders
4 okt Dierendag
Start Kinderboekenweek
5 okt Dag van de Leerkracht

Schoolkalender

Nieuwe collega’s

Ieder jaar bent u van ons gewend om de
schoolkalender te krijgen. Helaas is het ons dit jaar
niet gelukt om hem op tijd af te krijgen. Inmiddels is
de kalender wel af en kunt u hem vinden op de
website van school; www.paletklundert.nl
Hij komt binnenkort ook gedrukt mee naar huis, maar
zo kunt u nu al zien welke activiteiten we dit jaar
allemaal hebben.

Vorig schooljaar hebben we net voor de
zomervakantie nog afscheid genomen van enkele
collega’s. Juffrouw Monica, Meester Michiel, Juffrouw
Ursula, juffrouw Eveline en Juffrouw Rowena hebben
onze school om verschillende redenen verlaten. We
wensen hen erg veel succes en plezier toe in hun
verdere carrière.
Naast het vertrek van enkele collega’s, hebben we er
echter ook twee bij. Juffrouw Samantha kenden we al.
Zij viel al in op woensdag voor het ouderschapsverlof
van Meester Roland. Maar sinds deze week staat ze
hier 4 dagen voor de klas. Tevens is het team versterkt
door juffrouw Ellen Leijten, die drie dagen voor de klas
staat. Een fijne aanvulling. We wensen de beide
dames erg veel geluk en werkplezier op Het Palet.

Vakantierooster
Herfstvakantie
Studiedag team
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag team
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
April-Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Studiedag team
Waardendag
Studiedag team
Zomervakantie

16-20 oktober
17 november
25 december-5 januari
12-16 februari
5 maart
30 maart
2 april
23 april-4 mei
10 en 11 mei
21 mei
22 mei
7 juni
22 juni
9 juli-17 augustus

Extra verlof
Het is mogelijk om extra verlof aan te vragen, maar
daar zijn strikte regels aan verbonden. Sinds begin dit
jaar zijn scholen verplicht om verzuim wettelijk te
melden aan de leerplichtambtenaar. Ook regelmatig
te laat komen valt daar onder. Om als school die wet
goed uit te voeren zijn speciale verlofbrieven
ontwikkeld. Om verlof aan te vragen kunt u aan de
leerkracht van uw kind of aan de directeur een
verlofbrief vragen. Wanneer u deze ingevuld inlevert,
toetst de directeur of u recht hebt op verlof of niet. U
krijgt altijd de brief getekend retour met daarop het
antwoord of het verlof wordt toegekend of niet. Verlof
dient 8 weken voor het verlof ingaat aangevraagd te
worden. Alleen de directeur kan verlof toekennen.

MR-verkiezing
Beste ouders,
Voor de zomervakantie heeft u allen de oproep
gekregen om zich beschikbaar te stellen voor de MR.
Meerdere kandidaten hebben zich aangemeld. Nadat
zij een vergadering bijgewoond hebben om zich een
goed beeld bij het werk van de MR te kunnen
verschaffen, hebben twee ouders zich kandidaat
gesteld.
In deze brief stellen de ouders zich voor. We hopen
dat ALLE ouders de moeite nemen om (dit gebeurt
anoniem) hun stem uit te brengen.
Onderaan de brief vindt u een strookje. Dit kunt u
invullen, afknippen en door uw zoon of dochter in de
‘brievenbus’ laten stoppen. De brievenbus staat in de
gang op een tafeltje onder de trap.
Graag uw stem uitbrengen door middel van het
invullen van onderstaand strookje en in de bus (laten)
deponeren voor 6 september. De stemmen worden op
woensdag 6 september geteld! Bedankt voor uw
betrokkenheid!
MR Het Palet

Evelien van Dam

Ik ben Evelien van Dam, 47 jaar, getrouwd en moeder
van Owen uit groep G. Ik woon in Zevenbergen en ben
werkzaam op de klantenservice van een
zorgverzekeraar.
De reden om mezelf aan te melden voor de MR is om
meer betrokken te zijn bij school. De MR heeft een
belangrijke functie binnen het Palet. Als lid kun je
invloed uitoefenen op het beleid van de school en het
maakt het mogelijk om op te komen voor de belangen
van leerlingen en ouders.
Ik heb al ervaring opgedaan wat medezeggenschap
betreft. Bij een van mijn werkgevers heb ik ongeveer
drie jaar in de OR (ondernemingsraad) gezeten. Het is
altijd een uitdaging om de belangen van de diverse
partijen bij elkaar te brengen tot ieders tevredenheid.
Ik ga deze uitdaging graag aan!
Groetjes Evelien van Dam

Petra Evegaars

Ik ben de moeder van Bryan en Jacco. Bryan gaat nu
aan zijn derde schooljaar beginnen op Het Palet. In het
dagelijks leven run ik met mijn man ons familiebedrijf.
Wij hebben een kwekerij en hoveniersbedrijf. Mijn
man houdt zich voornamelijk bezig met de hoveniers
kant en ik doe de administratie en de kwekerij.
Als hobby duiken wij samen en ik zit zelf bij de EHBO
vereniging van Hooge en Lage Zwaluwe. Voor de EHBO
sta ik ook zeer regelmatig op evenementen zowel
groot als klein en dat doe ik ook zeker met groot
plezier.
Toen de vraag kwam of er ouders waren die zich
verkiesbaar wilden stellen voor de MR heb ik eerst
goed overwogen of dit wel iets voor mij zou zijn. Ik
heb een vergadering bijgewoond om te zien wat het
nu is en wat je kan verwachten.
Het spreekt mij zeer aan. Ik vind het fijn dat je als
ouder inspraak kunt hebben over belangrijke
beslissingen binnen het schoolbeleid. Ik zou dan ook
graag jullie stem vertegenwoordigen tijdens de
vergaderingen.
Groetjes Petra Evegaars

