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Het is een spannende tijd op het
moment dat ik dit schrijf. Sinterklaas
is in het land en alle kinderharten
kloppen vol verwachting. De school is
prachtig versierd met dank aan de
Ouderraad. Een statige boom en
warme haard sieren onze gang en
overal hangen feestelijke cadeautjes.
Het is spannend. Een plaagkop lijkt
roet in het eten van ons feest te gaan
gooien en we hopen maar dat het
woensdag allemaal goed afloopt.
Wanneer u dit leest zijn die zaken al
weer oud nieuws, want dan was
overmorgen gisteren en is vandaag al
weer drie dagen geleden. (Kunt u
uitrekenen op welke dag ik dit
geschreven heb?) We gooien de tijd
een beetje door elkaar. Niet vreemd
in deze decembermaanden. De Sint is
het land nog niet uit of de
kerstbomen worden al uitgestald.
Terwijl de kinderen mogen genieten
van hun vrije dagen tijdens onze
studiedagen, is de Ouderraad de
open haard al weer aan het
ombouwen tot warme
decemberhaard. Kerstengelen
zweven door de lucht en kerstbomen
tooien onze klassen. Het is een
warme tijd, een gezellige tijd.
Hopelijk geniet iedereen er net zo
veel van als ik.
Namens het team wens ik iedereen
nu al (het duurt nog drie weken) fijne
kerstdagen toe en een heel mooi en
warm 2019.
Bernard van Gils
Directeur

Kalender
3 dec Juffrouw Samantha jarig
5 dec Sinterklaas op school
6 en 7 dec Studiedagen team,
kinderen vrij
10 dec Drempeltoets groep I
BHV-ontruiming
11 dec MR-vergadering
13 dec Drempeltoets groep I
21 dec Kinderen om 12.00 uur uit
22 dec t/m 6 jan Kerstvakantie
7 jan Luizencontrole
10 jan Inloopspreekuur CJG 14.00 u.
12 jan Open dag
Norbertus Gertrudis Lyceum

Kinderen… en hun sociale talenten (week 49 t/m 4)
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.
In de komende periode staat in alle groepen het
thema Aardig doen centraal.
In dit thema leren de kinderen dat luisteren naar de
ander en interesse tonen in de ander belangrijk is.
Het is ook aardig als je een ander helpt, troost,
complimenten geeft en als je rekening houdt met de
wensen van een ander.
Maar… het is niet zo aardig als je altijd je eigen zin
doet.
In de thuissituatie komen er regelmatig momenten
voor dat je “aardig doen” goed kunt oefenen.

• Juffrouw Janneke is nog steeds uitgevallen, maar
op stichtingsniveau heeft zij weer werkzaamheden
opgepakt. Daarnaast hebben we in de afgelopen
periode juffrouw Marie-Louise wat meer vrij
geroosterd, waardoor zij enkele zaken kan
oppakken zodat ook die weer doorlopen.
• Juffrouw Samantha heeft afgelopen week afscheid
genomen en is haar zwangerschapsverlof gestart.
Tot aan de kerstvakantie vangen we dat op door
juffrouw Denise, juffrouw Marie-Louise en juffrouw
Sascha in te zetten. Na de vakantie zal meester
Peter starten op school.
• Juffrouw Annemarie is weer volledig aanwezig. Ze
is nog niet helemaal opgeknapt, maar is inmiddels
wel weer in staat tot het fulltime draaien van haar
groep G.

Kennismaking met …
Kascontrole Ouderraad (herhaalde oproep)
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

Juffrouw Marlon had enkele weken geleden een open
sollicitatie gestuurd naar onze stichting. Als
gepensioneerd, maar nog steeds bevlogen leerkracht,
wilde ze graag haar steentje bijdragen aan het
onderwijs vanwege het nijpende lerarentekort. Na een
goed gesprek werd duidelijk dat zij de juiste persoon
zou zijn om de woensdagen van groep B in te vullen.
Juffrouw Cobi zal na Sinterklaas vrij zijn op de
woensdagen, zoals afgesproken is aan het begin van
het schooljaar. Inmiddels heeft juffrouw Marlon
kennisgemaakt met de kinderen en heeft ze de groep
al een keer zelfstandig gedraaid. Vanaf a.s. woensdag
zal ze wekelijks groep B bemensen tot aan het eind
van het schooljaar. We heten haar van harte welkom
en wensen haar een fijne tijd op onze school.
Hieronder een kleine voorstelronde.

Vervangersperikelen
Het lijkt erop dat de vervangersperikelen
langzaamaan het hoofd geboden zijn. Beetje bij beetje
worden we weer compleet als leerkrachtenteam.
• Eindelijk hebben we iemand gevonden die op
woensdag groep B wil draaien. Het is juffrouw
Marlon Wolters. Elders in deze nieuwsbrief stelt zij
zich aan u voor.

Ik ben moeder van 6 kinderen en oma van 19
kleinkinderen. Ik kom oorspronkelijk uit Nieuwersluis
(Utrecht) en ben via Loenen aan de vecht in Ede
terecht gekomen. Ik heb mijn opleiding in Arnhem
gehad en als laatste ben ik werkzaam geweest in
Rotterdam, waar ik aankomende meesters en juffen
heb mogen begeleiden op weg naar de eindstreep. Ik
heb een rugzak vol levens- en werkervaring. Aangezien
er een ernstig tekort is in het onderwijs, hoop ik op
deze manier mijn steentje te kunnen bijdragen.

doen en waar we het beter zouden moeten gaan
doen. Hartelijk dank voor uw medewerking, want dit
geeft ons een goed inzicht. De komende nieuwsbrieven geven we steeds een stukje terugkoppeling,
zodat u ook weet hoe we als school gescoord hebben.
Een klein tipje van de sluier wil ik vooraf al oplichten.

Kerstavond op school 2018
Na een gezellige en drukbezochte kerstmarkt van vorig
jaar houden we het in 2018 een stuk intiemer met een
sfeervolle buffetmaaltijd in de klas. Deze vindt plaats
op woensdagavond 19 december van 18.30 uur tot
uiterlijk 19.30 uur.
Wilt u deze datum zorgvuldig in uw agenda noteren,
deze staat niet vermeld op de schoolkalender!
De kinderen en hun ouders verzorgen de hapjes voor
dit samenzijn, in overleg met leerkracht. Terwijl de
kinderen in de klas het Kerstfeest vieren, krijgen de
ouders in de aula wat te drinken en iets lekkers.
Binnenkort ontvangt u een brief met uitgebreide
informatie hierover.
We hopen op uw enthousiaste medewerking, want
het is natuurlijk pas een feest als iedereen is geweest.
De kerstcommissie.

Artikel ouderenquête
Onlangs is er onder alle ouders en verzorgers,
kinderen en leerkrachten een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Naast de kinderen en het team,
heeft ongeveer de helft van onze ouders en
verzorgers hierop gereageerd. Een mooie opkomst. De
uitslag van de drie tevredenheidsonderzoeken geven
ons inzicht in hoe we het op school doen en hoe
tevreden iedereen is. Vanuit die tevredenheidsenquête kunnen we achterhalen waar we het goed

Op stichtingsniveau worden alle tevredenheidsonderzoeken naast elkaar gelegd om te kijken welke
scholen binnen Stichting de Waarden het goed doen
en waarom ze het goed zoen. Zo kunnen alle scholen
veel van elkaar leren. Tevens vergelijken we die
uitslagen met de landelijke cijfers, want ook daarvan
willen we weten of we het gemiddeld doen, beter of
slechter. Binnen Stichting de Waarden komt Het Palet
er erg goed uit. Op heel veel fronten scoren ouders,
verzorgers en kinderen beduidend hoger dan op
andere scholen. Het tevredenheidsonderzoek laat zien
dat u als ouders en verzorgers, maar ook de kinderen,
erg tevreden zijn met hoe we het doen. Daar zijn we
erg trots op. Het is iets dat we samen doen! Natuurlijk
zijn er ook verbeterpunten. Beide zaken gaan we de
komende maanden aan u toelichten.
Vandaag eerst de algemene gegevens vanuit de
oudervragenlijst.
Van de 79 ouders en verzorgers hebben er 43 een
vragenlijst beantwoord. Dat is een respons van 54%.
Dat is hoog en daar zijn we erg blij mee.
Het waren steeds vragen waarbij op een 4-puntsschaal
gescoord kon worden. De norm om voldoende te
scoren was een 3. Het Palet heeft in zijn totaliteit op
de oudervragenlijst een 3,38 gescoord en scoort
daarmee ruim voldoende.
In het oudertevredenheidsonderzoek kwamen de
volgende onderdelen aan de orde. Erachter staat de
behaalde score.
- Kwaliteitszorg
3,35
- Leerstofaanbod
3,42
- Leertijd
3,57
- Pedagogisch handelen
3,48
- Didactisch handelen
3,49
- Actieve rol van kinderen
3,54
- Schoolklimaat
3,18
- Zorg en begeleiding
3,22
- Opbrengsten
3,40
- Sociale veiligheid
3,33
- Incidenten
3,14
Deze cijfers zeggen u misschien niet zoveel. In de
komende maanden lichten we steeds een stukje toe
en geven we onze verbeterpunten aan. In het
Schoolplan dat we gaan ontwikkelen voor 2019-2023
worden die onderwerpen de ontwikkel- en
verbeterpunten van onze school.

