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Met pijn in mijn hart schrijf ik mijn
allerlaatste nieuwsbrief. Na 20 jaar
directeur van verschillende scholen,
waarvan de laatste 4 jaar op Het
Palet, ga ik stoppen met het
onderwijs. Het is niet dat ik het niet
meer zie zitten, maar soms komt er
iets voorbij en moet je de kans
grijpen. Vrijdag 4 september is mijn
laatste werkdag voor de Waarden. En
maandag 7 september start ik met
een nieuwe uitdaging in Goes. Ik ga
werken bij Koninklijke Visio. Een
expertisecentrum voor blinden en
slechtzienden.

Als leidinggevende van de locatie
Goes ga ik me richten op de zorg aan
mensen die blind of slechtziend zijn.
Ik heb wel een duidelijke binding met
deze doelgroep. Mijn vrouw is
slechtziend en van daaruit ben ik niet
onbekend in deze wereld.
Ik ben heel erg blij met mijn opvolging op Het Palet. Joke van Sliedregt,
de nieuwe directeur, is een ervaren
vakvrouw. Ik wens haar een voortvarende start en vooral erg veel werkplezier. Dat laatste gaat zeker lukken.
Het Palet is een erg fijne school met
oog voor het kind. Ik heb altijd met
erg veel plezier gewerkt in Klundert
en zal dat ook erg gaan missen.
Ik wens iedereen het allerbeste toe.
Bernard van Gils
Directeur
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Sociaal gedrag op Het Palet
In de klassen is de afgelopen weken
hard gewerkt. We leren elkaar
kennen, hebben de klassenregels
opgesteld en afspraken gemaakt over
bijvoorbeeld het spelen op het plein.
De lessen sociale vaardigheden staan
deze eerste weken in het teken van
een taak uitvoeren. Denk hierbij aan
schoolse taken, maar ook aan andere
taken zoals de kasten netjes houden,
schriften uitdelen en ophalen,
plantjes water geven en dergelijke.
Vaardigheden die de kinderen hierbij

leren zijn bijvoorbeeld
doorzetten bij iets dat zij
moeilijk vinden of een taak
afmaken.
U kunt dat thuis ook goed
oefenen.

voorbeeld geven, zullen kinderen eerder geneigd zijn
om dat voorbeeld te volgen. Het gaat dus niet alleen
om het niet roken, maar ook om het niet zien van het
roken. Het zou erg fijn zijn als u dus ook aan de poort
uw sigaretje in uw zak laat.

Het thema waarmee we daarna aan de slag gaan is
samen spelen en werken. Samen met anderen iets tot
stand brengen. Hierbij zijn samen overleggen,
afspraken maken en ideeën inbrengen belangrijk.
Bijvoorbeeld overleggen, vragen of je mee mag doen
en afspreken wat je gaat spelen.

Even voorstellen…

Kick off
Aankomende week vindt de Kick-off plaats. Vanwege
Corona zullen we deze splitsen per groep en als volgt
indelen:
AB
8 september 18.30 uur
C
7 september 18.30 uur
D
2 september 18.30 uur
E
3 september 19.45 uur
F
7 september 19.45 uur
G
2 september 19.45 uur
H
8 september 19.45 uur
I
3 september 18.30 uur
De groepen J en K hebben reeds via de
groepsleerkracht informatie ontvangen over de infoavond.
De leerkrachten zullen z.s.m. een agenda-item in Parro
openzetten, zodat u zich kunt aanmelden.
Wanneer u zich opgeeft voor de Kick-off, gaan we er
vanuit dat u de bij ons op school geldende Coronaafspraken kent en respecteert.

Beste ouders en
verzorgers,
Mijn naam is
Joke van Sliedregt
en met ingang van
1 september ben ik
de nieuwe directeur
van Het Palet.
Ik woon samen met mijn man en 2 zoons in
Zevenbergen. In het weekend ben ik vaak langs de lijn
te vinden bij de voetbalvereniging of de hockeyclub en
ook zelf probeer ik af en toe nog wat te doen aan
sport. Ik houd ontzettend van koken en lees graag een
goed boek in mijn vrije tijd.
Ik ga met heel veel plezier en enthousiasme aan de
slag op deze mooie school. Ik herken mij in de missie
en visie van Het Palet, welke te herkennen is aan het
logo van de school. Het Palet stelt meer voor dan
slechts een kleurenpalet. Hierin zie je een
beschermende, ontvangende figuur die de kinderen in
zijn armen sluit. Deze figuur staat voor de school en
mijn ideaal van goed onderwijs: kinderen moeten zich
ten volle kunnen ontplooien en de zorg en
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ieder kind
zijn eigen kleur…en ik draag er graag aan bij om ze dat
in alle kleurnuances te laten ervaren en te leren!
Graag tot ziens op Het Palet,
met hartelijke groeten
Joke van Sliedregt

Roken
Sinds 1 oktober mag er wettelijk niet meer gerookt
worden op de scholen in Nederland. Dat geldt dus ook
voor Het Palet. Het betekent dat er niet gerookt mag
worden ìn de school, maar ook niet meer op de
speelplaats. Voor de rokende collega’s is een oplossing
buiten het schoolgebouw, uit het zicht van anderen,
gevonden. Ouders en verzorgers wil ik dringend
vragen om zich ook aan de wet te houden. Met deze
wet willen we de aankomende generatie zoveel
mogelijk weghouden van roken en het voorbeeld om
te roken. Wanneer we met zijn allen het goede

Medicijnverklaring
Het medisch protocol treedt dit schooljaar in werking.
Dat houdt in dat we van ieder kind een verklaring
hebben waarin beschreven staat of een kind
medicijnen gebruikt en of er mogelijk medische
handelingen op school noodzakelijk zijn. Het medisch
protocol vindt u inmiddels ook op onze website.
Voor nu vragen we om met spoed aan te geven of uw
kind medicijnen gebruikt. U heeft daarvoor inmiddels
een formulier over ontvangen.

Indien u dit nog niet heeft ingeleverd, vragen we u om
dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

Geboren
Op 13 juli is juffrouw Wendy bevallen van hun
prachtige dochter Emelie. Het gaat goed met haar en
papa en mama zijn heel erg gelukkig met deze
schitterende wereldburger.
Namens het team wensen we hen alle geluk van de
wereld toe.
Wendy zal op 12 november weer terug op school
komen.

Na het maken van de broertjes-en-zusjes-foto’s
worden de kinderen per groep individueel gefotografeerd en worden ook de groepsfoto’s gemaakt.
Over enkele weken krijgt u de ingevulde lijst weer
terug met de benodigde inloggegevens. U kunt dan via
de website van de fotograaf uw foto’s bestellen.

Parro
Parro vertoont op dit moment enkele problemen.
Vanwege enkele technische wijzigingen in het Parrosysteem zijn er problemen met mailadressen wanneer
ouders kinderen hebben op verschillende scholen. Zo
gauw duidelijk is hoe dit is opgelost, brengen we u op
de hoogte.
Jaarlijks vragen we u om aan te geven hoe u om wil
gaan met privacy-gevoelige informatie. Het gaat dan
om het plaatsen van herkenbare foto’s in de krant of
het maken van beeldopnames in de klas voor
bijvoorbeeld de website. Sinds de invoer van Parro kan
dat veel eenvoudiger. Hieronder leest u hoe u dat zelf
via Parro kunt aangeven. Vergeet u het niet te doen?
1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de
stipjes op het potloodje achter het kind.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf zal op maandag 7 september
aanwezig zijn. U heeft vorige week een kaart
meegekregen waarop u kunt aangeven wat voor soort
foto u graag wil hebben. Levert u deze zo snel mogelijk
in. Zonder deze kaart kunnen we geen individuele foto
maken.
Er worden die ochtend ook broers-en-zussen-foto’s
gemaakt. U kunt dan al uw kinderen bij elkaar op één
foto laten zetten. Deze foto’s worden gemaakt vanaf
09.00 uur. Zorg dat u op tijd bent.
In verband met het Coronavirus zijn er wel regels.
• U dient buiten op de speelplaats te wachten. U
wordt gehaald wanneer u op de foto mag.
• Houdt u op de speelplaats afstand t.o.v. elkaar.
• Bij binnenkomst dient u de gezondheidsverklaring
te lezen die u vorige week al ontvangen heeft.
• U dient uw handen te desinfecteren met de lotion
die op de tafel bij de ingang staat.
• Op diezelfde tafel ligt een aanwezigheidsregistratielijst die u dient in te vullen.
• De foto’s worden gemaakt in het speellokaal.
Vervolgens verlaat u school via de achterdeur.

Personeelsperikelen
We zijn dit schooljaar nog niet met het complete team
gestart. Er spelen nog enkele bijzonderheden;
• Juffrouw Monica werkt voorlopig vanuit huis. Zij
valt onder de risicogroep met Corona en het is
niet verstandig om naar school te komen. Van
thuis uit zet ze ons taal-leesprogramma op, zodat
kinderen met lees- en/of taalproblemen toch de
begeleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben.
• Juffrouw Wendy is wegens haar bevallingsverlof
nog afwezig. Tot 12 november zal ze vervangen
worden door juffrouw José. Juffrouw José is
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
• Juffrouw Marie-Louise is nog herstellende van
een operatie. Over enkele weken zal ze weer
aanwezig zijn. Tot die tijd worden haar taken als
gedragsspecialist overgenomen door juffrouw
Ellen L.

