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Wat een machtige prestatie was het.
De 11-stedentocht zwemmen en het
nog bijna halen ook. Ik denk dat
niemand het Maarten van der
Weijden nadoet. Een reus, in de
woorden van onze ministerpresident, zinspelend op de reuzen
van het festival te Leeuwarden bij de
opening van de stad als Culturele
hoofdstad. Een mooie opening daar
als afsluiting van onze mooie
zomervakantie hier. Ik mocht erbij
zijn en ik kan u verzekeren dat het
reuze was! En met het aankomen van
Maarten in het haventje van
Leeuwarden eindigde ook onze
zomervakantie.
Hij was warm dit jaar. En droog. Ik
heb mijn regenpak tijdens mijn
wandeltocht voor niets al die dagen
meegesleept. Beter zo, dan
andersom. Ik hoop dat iedereen net
zo genoten heeft van deze vakantie
als ik. Even geen school, even geen
zorgen, even geen werk. Genieten
van wat de dag brengt, genieten van
mooie uitzichten, leuke gesprekken,
lekker eten. Geen tijd om in de gaten
te houden. De zon komt op en gaat
onder en in de schaduw kun je
heerlijk genieten met een boekje in je
ene hand en een verfrissend koel
drankje in de andere.
En toch is het vreemd dat wanneer
het einde nadert, ook de wens om
weer te gaan werken groeit. En
ondanks dat sommige kinderen het
vast zullen ontkennen, hadden ook zij

er afgelopen maandag weer erg veel
zin in.
Het nieuwe schooljaar is begonnen.
De kop is eraf. Ik wens iedereen een
heel fijn, leerzaam en vooral reuzegezellig schooljaar toe.
Bernard van Gils
Directeur

Kalender
20 aug Eerste schooldag
28 aug Kick off en informatie-avond
groep I (groep 8)
30 aug Oefenen BHV-ontruiming
4 sept Wereldcafé Kids op Palet
6 sept Inloopspreekuur CJG 15.00 u.
7 sept Start project: Bouw de school
van de toekomst

Vakantierooster 2018-2019

De schoolregels

Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is als
volgt:
Eerste schooldag
20 augustus 2018
Waardendag
5 oktober 2018
Herfstvakantie
15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie
24 dec t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart 2019
Goede Vrijdag
19 april 2019
April-Meivakantie
22 apr t/m 3 mei
Hemelvaart
30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus 2019

Iedere keer bij de start van het nieuwe schooljaar
besteden we er extra aandacht aan; de schoolregels.
Hoe gedraag je je op school en wat wordt van je
verwacht. Dit jaar zijn ze mooi verwerkt in een ons
herkenbare logo van school. Zo hopen we dat het net
zo gezellig blijft als de afgelopen jaren.

Een vrije dag wegens kamp op:
Groep I
18 september 2018
Groep A, B, C, D, E
19 september 2018
Groep F, G, H
20 september 2018
Studiedagen van het team:
Studiedagen team
6 en 7 december 2018
Studiedag team
11 februari 2019
Studiedagen team
11 en 12 juni 2019
Studiedag team
5 juli 2019
En verder nog twee dagen waarop de kinderen eerder
vrij zijn:
Vrije middag (12.00 uur uit)
21 december 2018
Vrije middag (12.00 uur uit)
1 maart 2019
Alle data staan ook op de papieren kalender die u voor
de zomervakantie ontvangen heeft.

Oproep nieuwe Ouderraadleden
Samen met leerkrachten en ouders zorgt de
Ouderraad ervoor dat uw kind een leuke schooltijd
heeft. Leren is en blijft de basistaak van de school,
maar ook activiteiten er omheen maken dat de
basisschool voor u en uw kind een onvergetelijke tijd
wordt. Deze verschillende activiteiten worden door
een groep van zeer enthousiaste ouders gedaan, de
Ouderraad. Wij hebben ons verdeeld over
verschillende werkgroepen. Denk hierbij o.a. aan het
verzorgen van het Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval,
Pasen, de schoolbibliotheek, luizencontrole en het
afscheidsfeest van de hoogste groep. De Ouderraad
vergadert ongeveer 1 keer per 7 à 8 weken. Door
vertrek van een aantal ouders, zijn wij op zoek naar
nieuwe leden. Lijkt het u leuk om activiteiten te
organiseren en mee te denken om bepaalde zaken te
verbeteren? Kom dan ons team versterken,
aanmelden kan via or.palet@dewaarden.nl

Even kennismaken
Het had nog heel wat voeten in aarde, maar de
groepsbezetting is rond. Dit jaar verwelkomen we vier
nieuwe collega’s om ons team weer compleet te
maken. Alleen voor de woensdag voor groep B zoeken
we nog iemand, maar juffrouw Coby heeft
aangegeven dat zij zolang ook op die dag haar groep
draait. Ons team is uitgebreid met juffrouw
Annemarie. Zij is de vaste leerkracht van groep G.
Juffrouw Astrid komt pas vanaf 1 oktober en zal dan
op dinsdag en woensdag de duopartner worden van
juffrouw Marlies in groep I en tevens op donderdag in
groep E lesgeven. Op woensdag staat juffrouw Sascha
in groep H. En de komende weken ook nog even in
groep E tot juffrouw Astrid er is. De laatste aansluiter
is juffrouw Denise. Zij stelt zich hieronder kort aan u
voor. De andere nieuwe collega’s doen dat in de
komende nieuwsbrieven.
Juffrouw Denise:
Vanaf dit schooljaar zal ik wisselend werkzaam zijn bij
uw kind op school, graag stel ik me daarom kort aan u
voor.
Ik ben Denise Farla, 36 jaar en woon samen met Rob
en onze 2 kinderen in Langeweg. Onze zoon Boris is 5
jaar en ons dochtertje Puck wordt over 2 weekjes

alweer 3 jaar. Ook heb ik nog een 'extra' zoon, die
heet Fabian en wordt binnenkort 14 jaar.
In het weekend zijn wij altijd wel te vinden in een
speeltuin, op het strand of in het bos. Daarnaast vind
ik het heerlijk om gewoon in en om huis bezig te zijn,
met onze kinderen te spelen, te lezen, ik hou ook erg
van eten en probeer wekelijks even te sporten.
Na 14 jaar met veel plezier en enthousiasme een eigen
groep te hebben gehad, ben ik sinds vorig schooljaar
begonnen met bovenschools invallen. Dit houdt in dat
ik op maandag en dinsdag inzetbaar ben op alle
scholen binnen stichting de Waarden.
Op dagen dat ik niet gevraagd word op een andere
school, zal ik hier op het Palet aanwezig zijn. Het Palet
is voor dit schooljaar mijn stamschool. Het kan dus
nogal wisselend zijn wanneer ik er wel of niet ben.
Omdat het niet structureel is, zal er per dag dat ik er
wel ben, gekeken worden waar ik het beste ingezet
kan worden. De aankomende weken zal ik in ieder
geval op dinsdag aanwezig zijn in groep I, maar
misschien ben ik dus ook wel eens een dag bij uw kind
in de groep. Vandaar ook even deze korte
kennismaking met u. Afgelopen dinsdag ben ik
al binnengelopen bij alle groepen zodat ook de
kinderen mij alvast even een keertje hebben gezien.
Ik hoop op een fijn en goed schooljaar voor iedereen
en wie weet spreken of zien we elkaar op school een
keer.
Tot ziens!
Groetjes, Denise
Kick off
Traditiegetrouw trappen we in de eerste weken het
nieuwe schooljaar officieel af. Een informatie-avond
die verder gaat dan slechts een welkomstpraatje en
een verhaal over het nieuwe schooljaar. De kick off is
een interactief samenzijn van team en ouders. Wij
samen zullen het immers met de kinderen moeten
doen. U wordt zeker verwacht om aanwezig te zijn en
kennis te maken met school, het team en de ouders
van de klasgenoten van uw kind. U krijgt informatie,
kunt vragen stellen, maar wordt zelf ook aan het werk
gezet. Stilzitten zit er deze avond niet bij. Uw
betrokkenheid is belangrijk. Zonder ouders geen
school.
De avond begint om 19.15 uur met inloop met koffie,
thee en wat lekkers. Om half 8 opent de directeur de
avond. Aansluitend zal ook Nidienne van het CJG een
kort woordje doen.

Na het gezamenlijk welkom gaat iedere ouder naar de
groep van uw kind en neemt de leerkracht u mee op
reis door het aankomende schooljaar. U krijgt deze
avond ook de vragenlijsten voor de
oudervertelgesprekken mee, die later weer nodig zijn
om de juiste doelen voor uw kind te kunnen bepalen.
De avond duurt tot ongeveer 21.00 uur.
U hoeft zich niet op te geven. We rekenen er namelijk
op dat u komt. Tot dinsdagavond 28 augustus.
Voor de goede orde: De ouders van groep I, onze
eindgroep, krijgt deze avond alle informatie over dit
laatste schooljaar en over de aansluiting volgend jaar
naar het voortgezet onderwijs. Een belangrijke avond
dus. Mis hem niet!
Privacywetgeving
Sinds de verscherping van de wet op de privacy (AVG)
moeten we als school scherper letten op hoe wij
omgaan met privacygevoelige informatie. Zo mogen
we niet meer zomaar namenlijsten van groepen
uitdelen, moeten we toestemming vragen aan ouders
of we foto’s mogen plaatsen op onze website en
moeten we kasten en kantoren afsluiten om te
voorkomen dat mensen zomaar even binnenlopen.
Om aan deze wetgeving te kunnen voldoen krijgt u
een dezer dagen formulieren mee om te
ondertekenen. Middels deze formulieren geeft u wel
of geen toestemming om bijvoorbeeld foto’s te
plaatsen of naamsgegevens uit te wisselen.
Let u goed op uw post, want zonder getekende
toestemmings-verklaring voor deze zaken weten we
niet wat uw wensen hierin zijn. We zouden het erg op
prijs stellen wanneer deze toestemmingsverklaringen
weer dezelfde week worden ingeleverd op school.
Weetjes
Misschien had u het al gemerkt. Wanneer u belt wordt
de telefoon niet opgenomen door onze conciërge.
Meester Gerrit is helaas met gezondheidsklachten
uitgevallen. We weten niet hoe lang het gaat duren,
maar het zou best wel eens wat langer kunnen duren.
We hopen dat hij snel opknapt, want zijn helpende
handen zijn meer dan welkom. Vanaf deze plaats
wensen we hem snel beterschap toe.
WC-rolletjes
We gaan weer knutselen. En binnenkort hebben we
daar heel veel wc-rolletjes voor nodig. Het zou erg fijn
zijn wanneer u de komende periode uw wc-rolletjes
thuis opspaart en meegeeft naar school. Alvast
hartelijk dank.

