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De meteorologische lente is afgelopen zondag begonnen. Maar als ik
naar buiten kijk is daar maar weinig
van te merken. Het regent pijpenstelen, het is koud en af en toe hoor
ik de wind tegen de ramen klapperen. Ook de afgelopen week was het
weer best wel stormachtig, Het leek
eerder herfst dan lente. Ik weet niet
hoe het weer bij u was, maar ik heb
storm getrotseerd, sneeuwballen
gegooid en ben helemaal verregend,
staand naast een voorbijtrekkende,
troosteloze carnavalsoptocht.
Desondanks heb ik wel gewoon
carnaval gevierd. Het meeste speelt
toch binnen af. Het carnavalsfeest
begon al op de vrijdag op school. Wat
een leuk feest was het weer. De
organisatie had het goed in elkaar
gestoken. Het was een gezellig
programma, met veel afwisseling en
tijd voor hossen, feest en spelletjes
voor wie dat wilde en ruimte voor
een rustig plekje voor de kinderen die
minder met drukte en carnaval
hebben. Daarna waaiden we de
voorjaarsvakantie in. Ik hoop dat
iedereen een fijne week achter de
rug heeft en weer gezond aan het
vervolg van dit schooljaar is begonnen. Gezond is wel een item. Het
Coronavirus is ook opgedoken in
Nederland. Aan de ene kant is het
“maar” een griepje, aan de andere
kant heeft dat griepje wel behoorlijke
consequenties. Verderop in deze
nieuwsbrief kunt u nogmaals lezen
hoe we als school proberen het
hoofd te bieden en deze nare griep
buiten de deur te houden.
Bernard van Gils
Directeur
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Sociaal gedrag op Het Palet
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 centraal: Een keuze maken.
Er wordt tijdens de lessen aandacht besteed aan een
eigen keuze kunnen maken.
De kinderen leren dat het belangrijk is eerst goed na
te denken voordat je iets doet of voordat je een keuze
maakt. Ze worden gestimuleerd na te denken over
hun manier van kiezen:
- Kies ik dingen zonder erbij na te denken?
- Wat zijn de voor- en nadelen van mijn keuze?
- Welke gevolgen heeft de gemaakte keuze
voor mij?
Heeft uw kind moeite met het maken van een keuze,
dan kunnen bovenstaande vragen daarbij helpen.
U kunt eraan mee helpen door het hierover te hebben
bijvoorbeeld tijdens het eten.

Zwemmarathon Lionsclub Zevenbergen
(Ingezonden stuk)
Lionsclub Zevenbergen e.o. gaat ook dit jaar weer een
zwemmarathon organiseren.
Nu niet alleen voor basisschool leerlingen maar ook
voor anderen, zoals personeelsverenigingen en
sportclubs en individuele zwemmers.
De actie van vorige jaar had een mooie opkomst van
meerder 50 zwemmers . De opbrengst van deze
zwemmarathon is deze maal bedoeld voor
de Voedselbank Moerdijk.
De Voedselbank Moerdijk helpt meer dan honderd
gezinnen in de gemeente Moerdijk met een gratis
voedselpakket. Dat doen wij samen met bedrijven,
instellingen, overheden en particulieren. Als een gezin
in aanmerking komt voor een voedselpakket, dan
krijgen zij elke week gratis verse groenten, fruit, zuivel

of andere boodschappen. Dat helpt ook meteen mee
het verspillen van voedsel tegen te gaan. Beter voor
het milieu dus. Ook dat vindt de Voedselbank
Moerdijk belangrijk.
“Zwemmen voor De voedselbank Moerdijk ” zal nu
plaatsvinden op:
Zaterdagmiddag 14 maart 2020, in het zwembad “de
Niervaert” te Klundert
Je hoeft echt geen Pieter van de Hoogenband te zijn,
want een ieder kan meedoen!
De jeugdigen natuurlijk onder goede begeleiding van
een teamcaptain.
De kinderen hebben een flyer meegekregen en u kunt
daarnaast meer informatie vinden op
www.zwemfestijnmoerdijk.nl.

Personeelsperikelen
Helaas zijn juffrouw Monica en juffrouw Ellen Romijn
voor de vakantie wegens ziekte uitgevallen. Gelukkig is
juffrouw Ellen weer aan het reïntegreren op drie
ochtenden en zijn we erg blij met invaljuf Djoyce die
juffrouw Monica vervangt.
Over juffrouw Marie-Louise kunnen we melden dat
haar behandelingen erop zitten en dat ze zich naar
omstandigheden goed voelt.
Meester Roel is helaas uitgevallen wegens een
operatie aan zijn pols.
Gelukkig is er ook beter nieuws.
Vanaf woensdag 4 maart is juffrouw Ingrid Ros gestart
als Onderwijsassistent in groep B+/C. Zij vervangt
juffrouw Wendy die wegens haar zwangerschap op de
woensdagen even een stapje terug doet.
Nu juffrouw Denise groep F verruild heeft voor groep
K start vanaf donderdag 5 maart juffrouw Mira Ooijen
de donderdagen in groep F. Zij blijft hier tot en met 25
maart en vanaf 1 april neemt juffrouw Saskia Barel dit
stokje over tot aan de zomervakantie. Deze juf draait
ook groep J vanaf deze week tot aan de
zomervakantie. Hiermee hebben we afscheid
genomen van onze invalmeester Anoep en zijn we
weer volledig bezet.

Paaseitjes - actie!
De ouderraad van
Het Palet organiseert
jaarlijks een actie om

extra inkomsten te verzamelen om leuke activiteiten
te kunnen organiseren voor de kinderen. Denk aan
Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en nog meer.
Dit schooljaar hebben we de verkoop van Paaseitjes in
een leuke verpakking. Het is de bedoeling dat de
kinderen binnen hun familie, kennissenkring en buren
de zakjes met paaseitjes proberen te verkopen. Een
zakje kost 2 euro.
Deze week hebben de kinderen een brief mee naar
huis gekregen met een intekenlijst waarop mensen
zich kunnen inschrijven. De zakjes moeten vooraf
betaald worden.
Uiterlijk op maandag 16 maart 2020 moet de lijst,
inclusief geld, weer ingeleverd worden bij de
leerkracht, zodat de paaseitjes door ons besteld
kunnen worden.
De paaseitjes heeft u voor 3 april in huis.
Na maandag 16 maart kunnen er geen formulieren
meer ingeleverd worden!!

aanvraag voor ondersteuning doen bij Stichting
Leergeld. De directie kan u daar meer over vertellen.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en zetten alles
op alles om er weer een geweldig schooljaar van te
maken!
Maar zonder de hulp van ouders gaat ons dat niet
lukken. De ouderraad zoekt altijd ouders die hun
steentje bij willen dragen.
Zo kunt u zichzelf opgeven om te ondersteunen bij
bepaalde activiteiten. We zijn ook naarstig op zoek
naar ouders die op maandagochtend na elke vakantie
willen helpen bij het luizenpluizen! Tevens zoeken we
ook met spoed ouders die willen helpen in de
bibliotheek!
Kunt u ons helpen of heeft u vragen over de
ouderbijdrage dan kunt u ons mailen.
or.palet@dewaarden.nl

Wij hopen op uw medewerking, zodat we ook dit jaar
weer leuke activiteiten kunnen blijven organiseren!
Met vriendelijke groet,
De ouderraad van Het Palet

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 en
Dringende oproep hulp ouders!
Zoals ieder schooljaar, vragen wij u om de vrijwillige
ouderbijdrage voor het schooljaar te betalen. Het geld
van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor
allerlei activiteiten op school zoals; Sinterklaasfeest,
Kerstfeest, eindejaarsafsluiting, enzovoorts die zonder
deze bijdrage niet bekostigd zouden kunnen worden.
De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar in de
begroting gaan wij er vanuit dat alle ouders/
verzorgers de ouderbijdrage voor elk kind betalen.
Alleen met uw vrijwillige ouderbijdrage blijft het
mogelijk alle festiviteiten te organiseren.
Juist ook deze feestelijke activiteiten zorgen voor een
mooie herinnering aan de schooltijd van uw kind! Al
deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de
ouderbijdrage en uiteraard ook door de inzet van
leerkrachten en ouders.
Dit jaar vragen we wederom een bedrag van 25 euro
per kind. De betaling zal vanaf dit schooljaar plaats
vinden via Parro. Hier gaat u een betaallink vinden.
Indien u vanwege uw financiële situatie niet in staat
bent om de ouderbijdrage te betalen, kunt u een

Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster is door team en MR vastgesteld.
Hieronder de dagen dat de kinderen vrij zijn volgend
schooljaar. Let op dat de vrijdagen voor de
kerstvakantie en de voorjaarsvakantie ’s morgens nog
niet vrij zijn. De vrijdag voor de zomervakantie is wel
de hele dag vrij. De april-meivakantie duurt drie
weken omdat ook de Hemelvaartsdagen in die periode
vallen.
Eerste schooldag
Waardendag team
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag team
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
April-meivakantie
Tweede Pinksterdag
Studiedag team
Zomervakantie

24 augustus 2020
5 oktober 2020
19-23 oktober 2020
18 december 12.00 uur1 januari 2021
5 februari 2021
12 februari 2021 12.00 uur19 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
26 april-14 mei 2021
24 mei 2021
25 juni 2021
23 juli-3 september 2021

