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Agenda (maandag 11 t/m vrijdag 22 december 2017)    

ma 11 dec hele dag Bus schooltandarts aanwezig 
  ochtend Groep 8 bezoekt Erasmus College 

  16.00-17.30 Teamvergadering 
di 12 dec hele dag STAKINGSDAG  
   20.00  Medezeggenschapsraad 
wo 13 dec 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen  
  13.00-14.00 MT-overleg 
do 14 dec 19.30-22.00 GMR-vergadering 
vr 15 dec -- --  
ma 18 dec -- -- 
di 19 dec hele dag Directeurenoverleg Unicoz  
wo 20 dec -- -- 
do 21 dec 14.30 uur  Eindtijd voor alle kinderen! 
  18.00-19.15 Kerstdiner 
vr 22 dec -- Schakeltje 
  ochtend Kerstvieringen in De Wijngaard 
KERSTVAKANTIE t/m zondag 7 januari 2018 
 
  

  

 

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Sidney en Arjun in 
groep 1/2A en Jaylen in groep 1/2B, die in de 
afgelopen week bij ons op Het Palet zijn 
ingestroomd, van harte welkom.   
We wensen hen een fijne en leerzame tijd 
toe bij ons op school. 

  

Personele informatie 
Juf Mandy Overgaag, leerkracht van groep 4/5A, is ten gevolge 
van een burn-out langdurig afwezig. Helaas is haar vervangster 
juf Maaike Aalbers eind november ook uitgevallen, waardoor 
deze groep nu weer een andere juf voor de groep heeft, juf Arja 
Vink. De ouders van de betreffende groep zijn geïnformeerd 
over de wijze waarop de vervanging is geregeld. 
 

Juf Marja van Delden, leerkracht van groep 1/2C op donderdag 
en vrijdag, is voorlopig nog afwezig als gevolg van de 
behandelingen voor borstkanker. 
Elke donderdag en de meeste vrijdagen wordt zij vervangen 
door juf Jolanda. 
 

Ook langs deze weg wensen we juf Mandy en juf Marja een goed 
herstel toe. 
 

Even voorstellen: juf Arja Vink 
 

Beste ouders, 
Ik loop al een klein weekje mee in de school en mijn naam 
hebben jullie al wel gehoord. Enkele ouders heb ik ook al even 
gesproken maar misschien is het goed om middels deze mail 
nog wat nader kennis te maken. Ik realiseer me dat het voor 
jullie een roerige tijd is geweest met steeds wisselende 
leerkrachten. Daar heb ik begrip voor. Hopelijk geeft u mij het 
vertrouwen om het stokje over te nemen. 
Ik werk al 20 jaar in het onderwijs en heb hiervan 10 jaar op 
een school in Delft gewerkt. 
Toen ik de eerste dag het Palet binnen stapte kwam veel 
mij  vertrouwd en bekend voor. 

Eerlijk gezegd was ik al een tijdje op zoek naar een 
vergelijkbare school en ik heb de indruk dat ik die nu 
gevonden heb. Ik ben daar heel blij mee. Ik werd ook 
allerhartelijkst ontvangen door het team. 
In de afgelopen jaren heb ik middels een invalpool gewerkt 

en veel scholen van binnen gezien. 
Ik spreek mijn waardering uit voor de 
directie en het team die het aangedurfd 
hebben om een echte verandering in het 
werken met kinderen in te voeren. Daar is 
moed, lef en visie voor nodig. Ik wil daar 
graag mijn steentje aan bij dragen. 
Ik wil daarom al mijn kennis en kunde 
inzetten om deze vernieuwing mee vorm 
te geven. 
Naast dat ik leerkracht ben, ben ik ook 

creatief kindercoach en heb ook ooit als maatschappelijk 
werkster gewerkt. 
Mijn deur staat open voor u als u mij wilt spreken. Het liefst 
spreek ik dan een tijd met u af. 
Arja Vink, invaljuf groep 4/5A 

 
Kerstviering in de Wijngaard 
Op vrijdag 22 december organiseert Het Palet weer twee 
kerstvieringen in De Wijngaard. In deze viering zal het 
Trefwoord-thema ‘Kerst, feest van geven’, centraal staan. De 
vieringen vinden onder schooltijd plaats en de kinderen lopen 
gezamenlijk naar de kerk toe. Wegens de drukte is het 
helaas niet mogelijk om ouders bij deze vieringen uit te 
nodigen.  
 

 
Alle kleuters mogen op deze dag verkleed komen, als 
herdertje of als engeltje.  
Alvast bedankt voor jullie medewerking.  
Namens de kerst-werkgroep, juf Willie & juf Chella  

 
Kaartjes voor kerstmusical De Rokkertjes 
Zin om een uurtje te genieten van een echte kerstmusical 
door De Rokkertjes? 
Met een live band en mooi geluid en licht? 
Kom dan naar kerstmusical De Sterrenkijker die opgevoerd 
wordt in de kerk De Wijngaard bij de watertoren. Er zijn twee 
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voorstellingen: zaterdagavond 16 december om 19.30 uur en 
zondagmiddag 17 december om 14.30 uur. 
De kaartjes kosten € 2,50 en zijn aan de zaal verkrijgbaar of per 

mail te bestellen via rokkertjes@gmail.com  
 
 

 
Elk schooljaar  houden we tijdens de voorbereiding op het 
Kerstfeest een actie voor het goede doel. Ook dit jaar hebben 
we gekozen voor de Voedselbank. De inzameling  loopt van 11 
t/m 21 december. In alle klassen zamelen we houdbaar 
voedsel in, zodat de Voedselbank een pakket kan samenstellen 
voor alle klanten. Het gaat hier om houdbare producten  zoals 
pasta en rijst, thee, broodbeleg en koekjes. En speciaal voor de 
feestdagen zullen ze heel blij zijn met vruchten in blik, spuitbus 
slagroom, noten, chocolademelk, cake, popcorn en kerst 
chocolade. We hopen dat zo veel mogelijk kinderen iets 
meenemen! Alvast bedankt voor uw bijdrage.   
Werkgroep goede doelen actie 

 

 

Kerstprogramma in De Wijngaard 
 
Waar: In de Wijngaard, de kerk op de hoek van de Moeder  

Teresasingel (tegenover de Watertoren) 
 
Voor wie:  Voor alle kinderen van de basisschool. En hun  

ouders, broertjes, zusjes, opa’s oma’s, vriendjes, 
vriendinnetjes. Iedereen is welkom! 

 
Programma: 
 Kerstmusical De Sterrenkijker door De Rokkertjes met live 

begeleidingsband. 
- Zaterdag 16 december om 19.30 uur 

- Zondag 17 december om 14.30 uur 
 

 Kaartjes kosten € 2,50 en zijn per mail te reserveren op 
rokkertjes@gmail.com 

 Ook voor aanvang van de musical in de Wijngaard, indien 
nog plek. 

 
 Op kerstavond 24 december om 17.00 uur Oecumenische 

kleuterviering voor de groepen 1,2 en 3 van de basisschool. 
Je mag verkleed komen als Jozef, Maria, herder, engel of als 
os, ezel of schaap. 

 
 Kerstavond 24 december om 19.00 uur gezinsviering m.m.v. 

de Rokkertjes. Voorganger pastor Ella Feijen 
 Er zijn geen toegangskaarten nodig. Wel vol = vol. Dus kom 

op tijd. Alle kinderen mogen verkleed komen als Jozef, 
Maria, herder of engel 

 
Werkgroep gezinsvieringen R.K. H. Nicolaas parochie 
Vicariaat De Wijngaard – Rokkeveen 
Voor vragen en inlichtingen: Tel 079-3619493 

 

Staking 12 december 
Geachte ouders, 
 

De Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs (CNV), 
Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de FNV-
Overheid en PO-inactie roepen alle leden op om op de dag 
van de leraar, dinsdag 12 december, de hele dag te staken.  
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad 
ondersteunen deze oproep van harte. 
Omdat: 
 

 Het lerarentekort snel oploopt. De burn-out percentages 
in de sector zijn de hoogste van Nederland. De salarissen 
blijven mijlenver achter bij vergelijkbare beroepen. Het is 
CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs. 

 De politiek aarzelt om werk te maken van een 

aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een 
lagere werkdruk. Zij negeren de stormwaarschuwingen, 
terwijl het water de schoolteams tot de lippen staat. 
Tijdens de actiedag van 27 juni en de landelijke staking 
op 5 oktober waren er mooie woorden, vage beloften en 
tot nu toe weinig daden. 

 Minister Slob ook tijdens de Meet-up met schoolleiders, 

leraren en onderwijsondersteuners op 29 november 
kenbaar heeft gemaakt vooralsnog geen middelen 
beschikbaar te stellen. 

 

Dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort 
te voorkomen, blijft de inzet. De eisen van het PO-front 
(waarin vakbonden, PO-inactie en PO-Raad samenwerken) 
zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het 
voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk. 
 

In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van 
onderwijs rekenen wij op uw steun voor deze staking. Wij 
hopen samen met u op het goede nieuws uit Den Haag  dat 
een nieuw kabinet maatregelen neemt om het tij ten goede 
te keren. 
 

Team en directie 
  

Geslaagd Sinterklaasfeest 
Het bezoek van Sinterklaas en 10 Pieten was weer zeer 
geslaagd. De Pieten kwamen met sleetjes en schaatsen naar 
school omdat de 'Weerpiet" ijs en gladheid had voorspeld. In 
verband met de verwachte gladheid had de Sint de nacht op 
school doorgebracht. Het bleek allemaal niet nodig te zijn, 
want het was prima weer! 

 
Op de speelplaats is de Sint verwelkomd en toegezongen. 
Daarna heeft hij op school een bezoek gebracht aan alle 
groepen. In de groepen 1 t/m 5 was de Sint een tijdje met 
zijn Pieten in de groep. In de groepen 6 t/m 8 hadden de 
kinderen voor elkaar een surprise gemaakt. Een compliment 
voor alle fraaie surprises ! 
Op onze website en APP staan foto’s van deze 
geslaagde dag. 
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(Berichten voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
directie@palet.unicoz.nl)  
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