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We zijn inmiddels weer ruim 3 weken
terug op school. U mag het gerust
weten, ik vond het best spannend.
Als school heb je een behoorlijke
verantwoordelijkheid als het gaat om
besmetting van Corona via school te
voorkomen. Maar het is me alles
meegevallen. Ik ben ervan overtuigd
dat dat komt omdat iedereen zich
goed heeft ingezet om de regels zo
trouw mogelijk na te leven. Ouders
door niet op school te komen,
kinderen door de hygiënevoorschriften goed na te leven en
personeel door de anderhalve meter
maatregel zo nauwgezet mogelijk uit
te voeren. Alle kleine beetjes die
ertoe doen om samen verantwoordelijk op te trekken zijn van belang en
iedereen heeft daartoe zijn of haar
steentje bijgedragen. Hartelijk dank
daarvoor. Maar in een succes speelt
ook een gevaar. Doordat het zo goed
gaat, dreigen we het belang van de
afspraken uit het zicht te verliezen.
Ongemerkt en onbewust worden
regels versoepeld en worden
afspraken onbedoeld overtreden. Het
gevaar bestaat dan dat het virus weer
oplaait en dat we weer helemaal
terug bij af zijn. Ik wil daarom
iedereen vragen om waakzaam te
blijven en de regels strikt te blijven
navolgen. We kunnen ons niet
permitteren om een Corona-uitbraak
te krijgen. Verder in deze nieuwsbrief
geef ik u meer informatie over de
versoepelde afspraken die per 8 juni
van kracht gaan.
Bernard van Gils
Directeur

Kalender
1 juni Tweede Pinksterdag
4 juni Meester Roland jarig
Nieuwsbrief 11 komt uit
8-19 juni CITO-toetsen
17 juni Juffrouw Astrid jarig
18 juni Juffrouw Denise jarig
Techniekmiddag
21 juni Vaderdag
22 juni Studiedag team, kinderen vrij
30 juni MR-vergadering
2 juli
4 juli
6 juli
7 juli
9 juli

Nieuwsbrief 12 komt uit
Juffrouw Julia jarig
Rapportavond
Rapport 2 mee naar huis
Alternatieve manier Stoeltjes
passen
10 juli Laatste schooldag (15.00 uur
uit)
11 juli-23 aug Zomervakantie
In de kalender staan ook zaken die
NIET doorgaan. Voor de volledigheid
melden we ze hieronder:
- 11 juni
Geen inloopspreekuur CJG
- 17 juni
Geen kennismakingsdag VO
- 29 juni
Geen rapportavond
- 30 juni
Rapport wordt nog niet
meegegeven
- 8 juli
Geen afscheidsavond groep 8 op
school

Uitslag kindvragenlijst

Belangrijke regels vanaf 8 juni

Nadat we de ouders bevraagd hebben over het
thuisonderwijs, hebben we ook een vragenlijst aan
alle kinderen van Stichting de Waarden voorgelegd.
Binnenkort komt daar een verzamelde uitslag van,
maar in deze nieuwsbrief willen we graag de meest
opmerkelijke zaken vermelden die de kinderen van
Het Palet aangegeven hebben.
Wat opviel was de grote respons. Er heeft maar liefst
54% van onze kinderen vanaf groep 5 meegedaan en
dat is bijzonder veel. Dank je wel daarvoor!

U bent al eerder van allerlei regels op de hoogte
gebracht. Voor de volledigheid zetten we de regels
nog even hieronder op een rijtje. De schuingedrukte
regels waren al langer van kracht. De andere regels
zijn nieuw en gaan in vanaf 8 juni.

De eerste vraag ging over hoe je dag eruit zag. De
antwoorden waren niet zo heel verschillend. Veel
kinderen sliepen eerst wat langer uit dan normaal en
gingen daarna aan hun werk beginnen. De middag was
bij velen wat minder schools. Wat opviel was dat een
groot aantal kinderen aangaf dat het thuis niet zo leuk
was dan ze eigenlijk verwacht hadden.

•
•

•

•
Bij vraag twee werd gevraagd om in één woord aan te
geven hoe je het thuiswerken vond. Uitschieters
waren “saai” (33%), “fijn” (20%) en “stom” (15%).
“Verdrietig” werd niet gescoord.
Het meest gemist werden in volgorde vriendjes en
vriendinnetjes, daarna meesters en juffen en als
laatste nieuwe leerstof.
Tijdens het werken thuis voelden de kinderen zich
verschillend. Meest gescoord werd bij “vrolijk” (27%),
“niet op je gemak” (22%) en “opgewekt” (18%).
“Kwaad, bang, onveilig, verdrietig en droevig” werden
niet gekozen.

•

•

•

Het was bijzonder om te lezen bij vraag vijf dat veel
kinderen hun grootouders niet gemist hadden. Ze
hadden veelvuldig digitaal contact. Andere kinderen
gaven aan dat ze aan hun opa en oma zouden
vertellen over het thuiswerk en dat het zo saai was.
Na de meivakantie gaven bijna alle kinderen aan dat
ze met hun vrienden weer zouden gaan spelen of
chillen.
De tips en tops aan Mark Rutte lagen niet ver uit
elkaar. Het was een lastige vraag voor velen.
Sommigen gaven aan dat hij te streng is, anderen dat
hij het goed doet.
Tevens werd aangegeven dat de juffen en meesters
het goed deden, maar dat er soms te weinig leerstof
werd opgegeven waardoor ze te snel klaar waren.

•

De kinderen komen op de gebruikelijke tijden aan
op school. Het hek is pas open vanaf 08.25 uur.
Stuurt u uw kind dus niet vroeger naar school!
Kinderen gaan na aankomst direct naar hun klas.
We spelen niet buiten op de speelplaats voor de
school begint. Zo spreiden we de binnenkomst op
de veiligste manier.
Ouders komen niet op de speelplaats of in het
gebouw, maar blijven buiten de hekken staan. De
hele jonge kinderen worden buiten opgevangen
door de leerkracht van de groep. Kinderen vanaf
groep C komen zelfstandig binnen.
De leerkrachten geven de kinderen geen hand bij
binnenkomst en staan op 1,5 meter van de deur.
Kinderen wisselen niet van lokaal voor
bijvoorbeeld niveau-onderwijs. Onderwijs gebeurt
alleen in het eigen lokaal door de eigen
leerkrachten of vaste vervangers.
Kinderen die ziek zijn dienen telefonisch te
worden ziek gemeld voor 08.40 uur op
telefoonnummer 0168-407 207. De persoon die
de telefoon aanneemt zal doorvragen naar de
redenen van ziekmelding. Het kan zijn dat de
directeur na de ziekmelding contact met u
opneemt.
Kinderen die niet op school zijn wordt in
aangepaste vorm thuisonderwijs aangeboden.
Stel daar niet teveel van voor. Er wordt slechts
een open digitale verbinding gemaakt tussen de
klas en de leerling die thuis is. De leerkracht heeft
niet de tijd om echt onderwijs op afstand te
realiseren als er een groep kinderen in het
klaslokaal aanwezig is. Van de ouders die
besluiten hun kind thuis te houden wordt
verwacht dat de kinderen online zijn tijdens de
reguliere schooltijden. Tevens wordt van hen
verwacht dat ze erop toezien dat ook deze
kinderen meedoen met de les die digitaal
uitgezonden wordt. Ze doen dus gewoon mee,
maar dan op afstand. De directeur neemt altijd
contact op met de ouders waarvan de kinderen
niet op school zijn om te vragen naar de reden
(alleen angst is geen reden) en te zoeken naar
oplossingen.
Individuele afspraken op klassenniveau worden
door de leerkracht via Parro gecommuniceerd.

•

•
•
•

Maar wat als een leerkracht ziek is? Om zoveel
mogelijk andere contacten te vermijden is de
basisafspraak dat groepen niet opgedeeld worden
en er geen vreemde gezichten in de klassen
komen. Dat betekent dat we bij ziekte van een
leerkracht een probleem hebben. In die gevallen
wordt die groep naar huis gestuurd en valt die
groep terug op het thuisonderwijs zoals we dat
inmiddels goed kennen. Er worden geen groepen
wisselend naar huis gestuurd om de pijn te
verdelen over de school. We wisselen immers
geen leerkrachten onderling tussen groepen uit.
Houdt daar dus als ouders en verzorgers altijd
rekening mee. We brengen u daarvan uiteraard
tijdig op de hoogte.
Thuisonderwijs is in specifieke gevallen
gedeeltelijk mogelijk. Met die ouders worden
afzonderlijke afspraken gemaakt.
Specifieke schoolregels die afwijken van wat ze
gewend zijn worden met de kinderen in de klas
besproken.
Kinderen mogen bij verjaardagen vanaf 8 juni
weer een traktatie mee naar school nemen. Maar
er zijn strikte regels aan verbonden. Het mogen
alleen fabrieksverpakte traktaties zijn. Ze worden
niet door de jarige “uitgedeeld”, maar de
kinderen pakken zelf de traktatie van een schaal
of rechtstreeks uit de verpakking.

CITO-toetsen
Zoals op Parro gemeld hebben we besloten om de
Cito-toetsen toch nog voor de zomervakantie af te
nemen. Daar hebben we een aantal argumenten voor,
maar de belangrijkste is dat we de resterende tijd van
dit schooljaar zo effectief mogelijk willen gebruiken.
Het is zeer wenselijk dat we weten waar de kinderen
nu staan in hun ontwikkeling. Op basis van de Cito's
kunnen we kijken op welk niveau de kinderen zich nu
bevinden, zodat we de resterende periode tot aan de
zomervakantie kunnen aansluiten op hun huidige
niveau en ze de noodzakelijke stof kunnen aanbieden
die nodig is om volgend schooljaar naadloos te kunnen
starten. De Cito's worden alleen op school afgenomen.
Kinderen die vanuit risico wegens Corona (nog) thuis
zijn worden niet thuis getoetst. De Cito's worden een
week later afgenomen dan in de kalender vermeld
staat. We starten op 8 juni met de afname's. Omdat
we de Cito's een week later afnemen, zal ook het
rapport een week later worden meegegeven aan de
kinderen. De rapportavond, de avond waarop u als

ouder het rapport meekrijgt, is daarom ook een week
verplaatst.

Rapportgesprekken
Doordat ouders volgens de richtlijnen van het RIVM en
het protocol van de PO-Raad nog steeds de school niet
mogen betreden, moeten we de rapportgesprekken
net als de vorige keer digitaal laten verlopen.
Binnenkort wordt de intekenlijst voor de gesprekken
via Parro opengezet. U krijgt daar nog bericht over. De
gesprekken vinden plaats op maandag 6 juli. Deze zijn
verplicht. Tijdens deze gesprekken krijgt u als ouder
een toelichting op het rapport dat de dag erna aan de
kinderen wordt meegegeven. Zonder die toelichting
geven wij het rapport niet mee op 7 juli. We willen
niet dat rapportuitslagen verkeerd geïnterpreteerd
worden en vinden het noodzakelijk dat u de juiste
toelichting daarbij heeft gekregen voordat uw kind het
rapport heeft gezien.

Afscheid eindgroepen
Helaas is het niet mogelijk om ouders op school te
ontvangen en dus kunnen we ook geen traditionele
eindmusical met feest organiseren. Maar in de
eindgroepen zijn ze desondanks volop bezig om toch
iets moois neer te zetten. Iets wat de beste
kwaliteiten naar boven haalt, iets wat de gehele
school ook zal waarderen en zeker ook de ouders en
de rest van de familie. Meer kunnen we er voorlopig
niet over vertellen, behalve dat je er naar kunt blijven
kijken......

Stoeltjes passen
Het traditionele “Stoeltjes passen” kan dit jaar ook
geen gewone doorgang vinden. We kunnen nieuwe
ouders en nieuwe leerlingen niet ontvangen. We
denken nog na hoe we hier vorm aan willen geven.
Nieuwe ouders en leerlingen willen we welkom heten
met een promotiefilmpje van onze school dat we
online gaan zetten. We willen foto’s en filmpjes
combineren tot een flitsend filmpje. Daarbij worden
teksten ingesproken over onze school. Indien u iets wil
aanleveren (korte anekdote, aanbeveling, …) nodig ik
u of uw kind van harte uit om uiterlijk volgende week
vrijdag iets digitaal aan te leveren.

Vrijwillige ouderbijdrage
Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar
enorm vertraagd. Dat heeft te maken met de
Coronacrisis, maar ook met het feit dat we vanaf nu
digitaal gaan innen via Parro. Technisch heeft het even
geduurd, maar nog voor de vakantie gaan we alsnog
tot innen van de bijdrage van dit schooljaar over.
Het innen van de vrijwillige bijdrage is altijd erg veel
werk geweest. In het verleden is er op verschillende

manieren gewerkt en kon er vaak gekozen worden
hoe u de vrijwillige bijdrage over kon maken. Vanaf nu
stappen we over op een digitaal systeem dat
vergelijkbaar is met een “Tikkie”.
Vanuit school sturen we vanuit “Kassa”, een
onderdeel binnen Parro, een betalingsopdracht. U
kunt deze accepteren en daarmee wordt de betaling
direct gedaan. Voor velen een hele zorg minder en
altijd een direct overzicht over wie wel en nog niet
betaald heeft. Komende week ontvangt u vanzelf de
benodigde informatie.

