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Tjonge jonge, dat was even rennen
en draven. Afgelopen dinsdag
ontving ik rond 8 uur ’s morgens een
telefoontje dat het taxibusje van een
leerling nog niet was komen
opdagen. Omdat het de oppas was
en niet de ouder wist ze niet waar ze
dit moest melden en dus belde ze
naar school. Logisch. Maar omdat het
leerlingenvervoer eigenlijk de
verantwoording is van ouders en
verzorgers zelf, heeft school geen
direct overzicht welke kinderen door
welke maatschappij vervoerd
worden. Dat was wel even onhandig.
Mijn gevoel zei me dat als er één
leerling niet opgehaald was er
wellicht meer met dat probleem
zaten. Het komt namelijk zelden voor
dat een chauffeur slechts één kind
vergeet op te halen. Vaker is er dan
iets anders aan de hand en is een
hele bus uitgevallen. Ik moest snel
uitvogelen om welke busmaatschappij het ging. Als er iemand is
die daar direct antwoord op kan
geven, dan is het de gemeente, maar
die is zo vroeg nog niet bereikbaar.
Snel schakelend bedacht ik welke
busmaatschappijen dagelijks aan
onze poort staan. En uiteraard in de
verkeerde volgorde ben ik gaan
bellen. Pas bij mijn derde telefoontje
raakte ik mijn doel. Deze maatschappij was er zelf inmiddels ook al
achter gekomen dat er iets fout was
gegaan en had al een vervangende
bus gestuurd. Gelukkig, de 8 vermiste
kinderen werden opgehaald en
zouden naar school komen. Te laat

weliswaar, maar dat was beter dan
helemaal niet. Enkele ouders waren
zo attent om school zelf ook in te
lichten dat hun kind later zou zijn.
Hopelijk op tijd, want als de taxi er
niet zou zijn voor ze naar hun werk
gingen zouden deze ouders weer een
ander probleem hebben.
Op school heb ik er meteen werk van
gemaakt. Ik heb inmiddels bijna
compleet een lijst met alle namen
van de kinderen en daarachter de
busvervoerder die verantwoordelijk
is voor hun vervoer van en naar
school. Laat ze nou maar uitvallen. Ik
ben erop voorbereid. 😉
Bernard van Gils
Directeur
Kalender
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Kinderen… en hun sociale talenten (week 43 t/m 48)
Op het Palet werken we in alle
groepen met de methode
‘Kinderen en hun sociale
talenten’.
Doel van deze methode is
het sociale gedrag van kinderen
te bevorderen.

nog maar eens. De tevredenheidsvragenlijsten staan
deze en komende week nog open. Vergeet u niet om
ze in te vullen.
• En alweer een leerling die via school haar
typevaardigheidsdiploma behaald heeft. Owusuaa
de Bakker uit groep I mag trots zijn op dit geweldig
behaalde resultaat. Proficiat!

In de huidige periode staat in alle groepen het thema:
Omgaan met ruzie centraal.
Dit thema gaat over op een goede manier conflicten
oplossen. Bijvoorbeeld door naar een ander te
luisteren of door een compromis te sluiten.
De lessen die we deze weken gaan geven, gaan over
doelen als:
* Op een rustige manier “nee” kunnen zeggen.
* Weten hoe je rustig kunt blijven als je boos bent.
* Weten welke stappen je kunt nemen om je te
beheersen.
Heeft uw kind een keer ruzie met iemand, dan kunt u
vragen welke aanpak uw kind op school geleerd heeft.

Weetjes
• Afgelopen week zijn er stippen op de speelplaats
geschilderd en zijn er ook bij de parkeerplaatsen van
de taxi’s gekleurde stippen bijgezet. De stippen
geven voor de kinderen heel duidelijk aan waar hun
bus naar huis staat geparkeerd of waar hun klas in de
rij staat bij het naar binnen gaan. Zo ontstaat er nog
meer duidelijkheid en rust voor hen. Weet uw kind
bij welke stip hij of zij moet staan? Vraag er gerust
eens naar.
• Over anderhalve week staan de doelengesprekken
gepland. Tijdens deze gesprekken bespreken ouders,
leerkrachten -en in de bovenbouwgroepen ook de
kinderen- samen waar we met zijn allen de komende
tijd naartoe gaan werken. Het werkt voor kinderen
beter als ouders zeer nauw bij de ontwikkelingen van
school betrokken zijn. We leggen de lat hoog, maar
niet zo hoog dat het onmogelijk wordt om te
behalen. Een juiste afstemming is daarom noodzakelijk. Daarvoor is het zeer wenselijk dat u
meedenkt.
• Vorige week is het 2-jaarlijkse tevredenheidsonderzoek uitgerold. Alle ouders (per gezin),
leerkrachten en kinderen vanaf groep E worden
gevraagd om hun menig te geven over allerlei zaken
die op en rond school spelen. Het is belangrijk dat
we een helder beeld hebben waar we het goed doen
en waar het beter kan. We benadrukken dat belang

Kascontrole Ouderraad
De Ouderraad is verantwoordelijk voor veel leuke
zaken op school. Mede door hen kunnen we
Sinterklaas vieren, gaan we op kamp of hebben we
een geweldige afsluiting aan het eind van ieder
schooljaar. Al deze zaken kosten geld en dat geld komt
vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die u als ouders
betaalt.
Om u inzicht te geven in hun uitgaven en om dat goed
te verantwoorden is er jaarlijks een kascontrole
noodzakelijk door 2 onafhankelijke ouders.
Via deze weg een oproep om u aan te melden om
deze kascontrole uit te voeren. U kunt zich melden via
het mailadres van de Ouderraad:
or.palet@dewaarden.nl

Vervangersperikelen
Wat een toestand kan het soms
zijn als er vervanging noodzakelijk
is en deze niet gevonden kan
worden.
We hebben op dit moment erg
veel last van uitval onder het
personeelsbestand en dan is de
griepperiode nog niet eens
begonnen.
We houden ons hart vast.
We zetten het even op een rijtje
zodat u op de hoogte bent van
de huidige stand van zaken.
• Juffrouw Janneke is uitgevallen.
Haar taken worden sinds
woensdag grotendeels overgenomen door juffrouw
Marie-Louise. Deze juf staat
normaal op dinsdag en woensdag in groep C. Daarom is daar
voorlopig een nieuwe juf
geplaatst; Juffrouw Carine.
• De zwangerschap van Juffrouw
Samantha verplicht haar tot het
nemen van meer rust. Ze werkt
tot aan haar verlof (7 december)
halve dagen.
De middagen worden zoveel
mogelijk opgevangen door
juffrouw Wendy, terwijl
juffrouw Judith en juffrouw
Marie-Louise als backup in
beeld blijven.
In de gevallen dat juffrouw
Wendy niet kan, worden de
groepen C en D samengevoegd.
• Juffrouw Annemarie is aan de
beterende hand, maar werkt
nog slechts halve dagen.
De dagen worden afwisselend
opgevangen door juffrouw
Denise en juffrouw Sascha.
Ochtenden en middagen
zijn afgepast op hun mogelijkheden en wisselen soms.

Opening Kippenhok Dierenploeg Zevenbergen

