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Zoals altijd is de vakantie weer
omgevlogen. Aan de ene kant altijd
jammer, maar aan de andere kant
ook heel fijn. We mogen weer! Het
team van school en ook ikzelf hebben
er altijd weer zin in om te beginnen.
Elkaars verhalen horen van de
vakantie, elkaar na lange tijd weer
zien en spreken. Kinderen die zin in
een nieuw jaar hebben en vol met
verhalen zitten over wat ze in de
vakantie gedaan hebben. Spannend,
want de meeste kinderen hebben
een nieuwe juf of meester, nieuwe
opdrachten, nieuwe ontwikkelingen.
Spannend vooral ook voor de nieuwe
gezichten op school. Nieuwe
kinderen en nieuwe leerkrachten.
Een nieuwe stap. Wat gaat dit jaar op
deze nieuwe plek brengen? Veel
nieuw dus, maar ook veel vertrouwd.
In de gangen loopt de “oude” juf en
die vraagt hoe je vakantie geweest is,
het gebouw is weer netjes opgeruimd
en de kinderen kennen er de weg. Je
voelt dat kinderen er zin in hebben
en blij zijn dat ze weer terug op hun
vertrouwde school zijn. We hopen
dat ook de nieuwelingen zich snel
thuis zullen voelen en Het Palet als
hun fijne school ervaren. We gaan er
alles aan doen. Mocht u tips hebben
om dat nog beter voor elkaar te
krijgen, schroom dan niet om even
binnen te stappen. Ook u wensen we
namelijk weer van harte terug op
school.
Bernard van Gils
Directeur

Kalender
19 aug Eerste schooldag
Luizencontrole
22 aug Nieuwsbrief 1 komt uit
Juffrouw Annelou jarig
27 aug Kick off alle groepen
Informatieavond groep J en K
28 aug BHV-ontruimingsoefening
3 sept MR-vergadering
5 sept Nieuwsbrief 2 komt uit
Inloopspreekuur CJG 14.00 u

Formatieperikelen
Voor de zomervakantie hadden we al doorgegeven
welke juffen en meesters voor de klassen zouden
komen. Helaas was toen nog niet alles ingevuld.
Inmiddels is het jaar begonnen en is daar meer
duidelijkheid over.
Groep A-B-C juffrouw Cécile
juffrouw Ingrid
juffrouw Laura
juffrouw Wendy
Groep D
Juffrouw Ellen Leijten (nu vervangen
door juffrouw Ellen Romijn)
juffrouw Samantha
Groep E
juffrouw Judith
juffrouw Sandra
Groep F
juffrouw Connie
Juffrouw Denise
Groep G
juffrouw Jackelien
Groep H
tot 1 oktober juffrouw Nicole en
juffrouw Ellen Romijn
Vanaf 1 oktober juffrouw Ellen de Groen
Groep I
juffrouw Annemarie
Groep J
meester Roland
juffrouw Melanie
Groep K
juffrouw Marlies
Meester Cor

Even voorstellen
Er zijn dit jaar best weer een aantal nieuwe gezichten
op school te zien. Vandaag stelt juffrouw Jackelien zich
aan u voor. In de volgende nieuwsbrief stellen de
anderen zich voor.

Hoi hoi,
Mijn naam is Jackelien Roks, 37 jaar.
Ik woon in Sint Willebrord.
Ik heb al geruime tijd ervaring in het speciaal
onderwijs. Ik ben de nieuwe leerkracht van groep G
en ben 5 dagen aanwezig.
Mijn hobby's zijn skiën en lezen.
Mocht u vragen hebben mag u me altijd benaderen of
een mailtje sturen.
Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar.
Groetjes Juf Jackelien

Hallo,

Ik ben juf Ingrid en al 17 jaar werkzaam bij de
stichting. Ik heb verschillende groepen gehad,
waarvan de laatste 10 jaar de kleuters. Als specialist
Jonge Kind ben ik gevraagd om vorm te geven aan de
groepen AB en C. Dit doe ik samen met Cécile, Laura
en Wendy. Een leuke, nieuwe uitdaging.
Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag en afwisselend
op donderdag of vrijdag.
Verder ben ik moeder van 2 kinderen: een meisje van
13 jaar en een jongen van 7 jaar. In mijn vrije tijd doe
ik aan hardlopen en hou ik veel van dansen en
gezelligheid.

Koptelefoons en oortjes
De wereld wordt steeds digitaler en ook wij laten onze
kinderen daarin graag meegroeien. Om de rust binnen
de groepen echter te bewaren gebruiken we vaak
koptelefoons en oortjes.
Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen vanaf groep D
oortjes van school. Zo heeft ieder kind altijd een eigen
set oortjes in een mooi en handig doosje. Deze oortjes
zijn in bruikleen en blijven eigendom van school. Aan
het eind van de schoolloopbaan worden ze mee naar
huis gegeven.
Het is belangrijk dat de kinderen zuinig op deze
oortjes zijn, zonder oortjes kun je immers niet op de
Chromebooks werken. We hebben met elkaar
afgesproken dat er in principe geen kosten verbonden
zijn aan het bruikleengebruik van deze oortjes, maar
dat als ze kapot gaan door onzorgvuldig gebruik of
vandalisme, dat ze dan wel doorberekend worden aan
de persoon die verantwoordelijk is voor het stuk
maken ervan. De kosten voor een nieuwe set oortjes is
€ 2,00 en dienen contant aan school betaald te
worden.
Andere oortjes dan die van school zijn niet toegestaan.
De groepen A, B en C blijven gebruik maken van de
aanwezige koptelefoons van school. Oortjes zijn voor
deze jonge kinderen vaak nog te onhandig in het
gebruik.

Sociaal gedrag op Het Palet
Tijdens de eerste schoolweken
wordt er op onze school en in de
klas veel aandacht besteed aan
hoe wij met elkaar omgaan op
Het Palet.
De regels van de school, het plein en de groep worden
met de kinderen besproken. Ook is er aandacht voor
een goede werkhouding. Als wij ons allemaal aan deze
afspraken kunnen houden wordt het weer een fijn
schooljaar.

inlevert tijdens de kick off avond weten we zeker dat
we niet in vervelende situaties terecht komen.
Bruiloft Juffrouw Samantha en Jason Ros
In de zomervakantie is juffrouw Samantha met haar
vriend Jason getrouwd. Vanaf nu gaat juffrouw
Samantha Patijn door het leven als Juffrouw Samantha
Ros-Patijn.
Via deze weg feliciteren we het paar hartelijk en
wensen hen een fantastische toekomst samen toe met
hun zoontje James.

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.
Tijdens de eerste schoolweken staat in alle klassen het
thema: ‘Een taak uitvoeren centraal’.
Dit thema gaat over omgaan met taken en
opdrachten, zowel schoolse als andere taken.
Geoefend wordt met opruimen, binnen de tijd je taak
afmaken , iets niet uitstellen en doorwerken.
Ook thuis zullen er regelmatig situaties zijn die te
maken hebben met dit thema. U kunt uw kind vragen
wat het heeft geleerd op school over ‘een taak
uitvoeren’ en hier thuis extra opletten.

Kick off dinsdag 27 augustus

Wet op de Privacy
Volgens de Wet op de Privacy (AVG) moeten we als
school jaarlijks uw toestemming vragen voor het delen
van privacy-gevoelige informatie.
U ontvangt deze week de uitnodiging voor de kick off
en op de achterzijde van die uitnodiging staan de
gegevens voor goedkeuring van privacy-gevoelige
informatie. Het is belangrijk dat u deze brief zo snel
mogelijk invult en terug inlevert op school. Al u hem

Enkele jaren geleden hebben we als school besloten
dat we alleen goed onderwijs aan de kinderen kunnen
geven als we ook een intensieve ouderbetrokkenheid
hebben. Met intensieve ouderbetrokkenheid
bedoelen we dan dat ouders nauw betrokken zijn bij
de ontwikkelingen van hun kind. De tijd ligt ver achter
ons dat ouders alleen maar luisterden naar school en
deden wat school van hen vroeg. In de huidige tijd zijn
ouders mede verantwoordelijke voor de ontwikkeling
van hun kind en springen bij waar mogelijk en
noodzakelijk. Een school zonder kinderen is geen
school. Een school zonder actief betrokken ouders is
dat ook niet. De kick off is de eerste ouderavond van
het schooljaar waarin we dat nog eens expliciet
uitspreken naar elkaar. Tijdens het algemene praatje
door de directeur van school wordt u op de hoogte

gebracht van de belangrijkste ontwikkelpunten van
school. Daarna gaan de ouders naar de verschillende
klassen en maken kennis met elkaar en met de
leerkracht(en) van die groep. Het is een interactief
gebeuren, waarbij van ouders niet alleen verwacht
wordt dat ze luisteren.
Het is een belangrijke avond waarvan we verwachten
dat alle ouders aanwezig zijn. Samen zijn we school.
De kick off start in de aula van school. Vanaf 19.15 uur
staan de deuren voor u open. U ontvangt deze week
ook een aparte brief over de kick off.

kinkhoest heeft. Iemand is besmettelijk tot 3 weken
na het begin van de erge hoestbuien.
Om verdere verspreiding te voorkomen dien je te
voorkomen dat de kleine druppeltjes met hoesten en
niezen in de lucht komen. Houdt daarom altijd je
elleboog voor je mond als je hoest of niest.
Als er meer gevallen bekend zijn binnen onze school,
wil de school daar graag van op de hoogte gesteld
worden.

BHV-oefening
Kinkhoest
Er is in een van de klassen van het Bastion in ons
gebouw kinkhoest geconstateerd.
Kinkhoest is erg besmettelijk en kan gevaarlijk zijn
voor zwangere vrouwen en jonge kinderen.
Kinkhoest noemen ze ook wel de 100 dagen hoest.
Door te hoesten kun je een ander besmetten met de
kinkhoestbacterie.
Als je besmet bent, word je na twee weken
verkouden. Daarna krijg je koorts en erge hoestbuien.
Voor baby’s is kinkhoest gevaarlijk. Van het hoesten
raken ze zo uitgeput dat ze moeite krijgen met
ademhalen. De longen kunnen onherstelbaar
beschadigen en door zuurstoftekort kan blijvende
hersenbeschadiging ontstaan.

Net als andere jaren houden we ook dit jaar weer
BHV-oefeningen. Tijdens deze oefeningen trainen we
met de kinderen wat je moet doen bij calamiteiten.
Het kan zijn dat het om inruiming gaat of om
uitruiming. Uitruimingen worden vaak
brandoefeningen genoemd. Een inruiming willen we
oefenen omdat de kans op een ramp op het
industriegebied Moerdijk niet ondenkbaar is.
Dit jaar geven we de data nog door in de kalender
zodat u uw kind kunt voorbereiden op de oefening. Er
zijn verschillende signalen die het team en de
kinderen snel op de hoogte brengen van de calamiteit
die we oefenen. Hieronder ziet u welke signalen dat
zijn.

Antibiotica helpen in de eerste weken alleen tegen de
koorts, maar werken niet tegen de lang aanhoudende
hoestklachten.
De laatste 20 jaar komt kinkhoest steeds meer voor.
Dat komt omdat de bacterie is veranderd, waardoor
het vaccin minder goed werkt.
Kinderen krijgen in hun eerste jaar vier keer een
inenting en in hun vierde jaar nog eentje.
Ook zwangere vrouwen kunnen als zij dit willen
ingeënt worden. Dan is hun baby ook in de eerste
weken na de geboorte beschermd.
Je krijgt kinkhoest door inademing van de bacterie. De
bacterie zit in de keel van iemand die besmet is. Door
hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met de
bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes
inademen en besmet raken.
Kinkhoest is vooral besmettelijk aan het begin van de
ziekte. Iemand weet dan vaak nog niet dat hij

Het is belangrijk dat u de signalen zelf ook kent. Bij
een calamiteit geldt in- of uitruiming namelijk voor
iedereen die zich in of rond het gebouw bevindt. Ook
voor ouders dus.
Vraagt u gerust eens op school naar de stappen bij een
calamiteit.

