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Agenda: 
Donderdag 4 april: verkeersexamen groepen 7 
Donderdag 4 april: 20.00 u: informatieavond voor ouders van nieuwe kleuters 
Vrijdag 5 april: 18.00 – 20.00 uur: open avond b.s. Het Palet 
Woensdag 10 april: Studiedag, alle groepen zijn die dag vrij 
Vrijdag 19 april: Studiemiddag, alle groepen zijn de middag vrij 
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: meivakantie 
  
 
Kick Off: grootste opkomst ooit 
In de historie van Het Palet zijn veel algemene ouderinformatieavonden en schoolconferenties 
gehouden. Een opkomst van 30 tot 80 ouders waren we gewend. Maar ruim 120 ouders hadden we 
nog nooit meegemaakt. Goed dat we gevraagd hadden om vooraf aan te melden, zodat we de aula 
konden ontruimen en voor een theateropstelling konden zorgen.  
Deze avond was overigens geen theatervoorstelling in een klassikale setting. Uit de door de ouders 
ingevulde checkout-kaarten, konden we afleiden dat het interactieve deel in kleinere groepen erg 
gewaardeerd werd. In de check out-kaarten lazen we ook meerdere keren dat de uitleg duidelijk 
bevonden werd, en de teamleden een betrokken en enthousiaste indruk maakten. Er zijn ook veel tips 
en aandachtspunten genoemd en genoteerd, zoals blijven communiceren met de ouders, het creëren 
van veiligheid en het zien van elk kind. 
De collages met opmerkingen uit de interactieve sessies kunt u nog eens nalezen in de aula. Op korte 
termijn komen we met onze nieuwe visie naar buiten, waarin veel van de op deze ouderavond 
ingebrachte punten te herkennen zullen zijn.  
U heeft als ouders ook aangegeven graag op de hoogte gehouden te worden van het vervolg. Dat gaan 
we zeker doen. We zullen daarover ook overleggen met medezeggenschapsraad en schoolraad. In mei 
juni gaan we een extra avond beleggen voor de ouders van wie de kinderen volgend schooljaar in de 
groepen 5 en 6 zitten. Deze groepen vormen in schooljaar 19/20 onze pilot-unit. Dan kunnen we ook 
meer in detail vertellen over de onderwijsaanpak en de inrichting van lokalen en aula.  



We bedanken alle ouders die afgelopen woensdag naar de kick off gekomen zijn en met ons meegedacht 
hebben. 
Wordt vervolgd. 
  
 
Leerlingenraad 
Afgelopen woensdag vonden in de groepen 5 t/m 7 de verkiezingen voor de leerlingenraad plaats. Na 
de presentatie van heel veel kandidaten, bleef uit iedere groep 5a t/m 7b één kandidaat over: degene 
op wie die de meeste stemmen uitgebracht waren. De installatie van de nieuwe raad was een dag later. 
Het was een mooi moment om de Bikez Racers te overhandigen van de leden van de oude 
leerlingenraad aan de leden van de nieuwe. De ouderraad had via de Rabo Clubkassa Actie een gift aan 
de leerlingenraad van de school gedaan  Die hebben voor 3 Racers gekozen, maar met zoveel kinderen 
op Het Palet zouden nog enkele racers heel welkom zijn. De ouderraad is wel bereid iets extra te 
doen, maar dan moeten de nieuwe raadsleden wel iets terug doen. Daarover heeft de nieuwe 
leerlingenraad al vergaderd en een voorstel aan de ouderraad gestuurd. Ze zijn benieuwd. De nieuwe 
leerlingenraad moet ook nog nadenken over het opbergen van de Racers en het onderhoud. Ze hebben 
het er maar druk mee. Op de Open Avond van vrijdag 5 april zal de leerlingenraad met alle plezier een 
demonstratie geven van het rijden op deze voertuigen. Dat gaat waarschijnlijk gebeuren op het 
Paletplein. 
  
  
MR-vergadering 
Dinsdagavond 26 maart om 20.15 uur staat de MR-vergadering gepland. 
De agenda is als volgt: 
1.         Opening 
2.         Notulen 
3.         Ingekomen post 
4.         Mededelingen 
5.         Schoolconferentie 
6.         MFA 
7.         Schoolplan 
8.         Formatieplan 2019-2020 
9.         Leerlingenraad 
10.      Begroting/jaarrekening 
11.      Continurooster 
12.      MR-verkiezing 
13.      Rondvraag 
Deze MR-vergadering is openbaar en u bent welkom als toehoorder. 
Graag uiterlijk 26 maart vóór 12.00 uur een berichtje via mr@hetpalet.nl als u wilt aansluiten. 
  
  
Boekverkoop tijdens de open avond 
Zoekt u nog een leuk leesboek? Tijdens de open avond op vrijdag 5 april zal het 
documentatiecentrum boeken verkopen voor een mooie prijs. U bent dan van harte welkom een 
kijkje te komen nemen. 
  
 
  
Gevonden voorwerpen 
Op maandag 25 maart t/m woensdag 27 maart zullen de gevonden voorwerpen worden 
uitgestald in de hal bij de hoofdingang van onze school. Komt u gerust een kijkje nemen of er iets van 
uw kind(eren) bij ligt. Daarna doen we alles van de hand. 
  
  



 
Welkom 
Wij heten Pam (groep 1-2C) van harte welkom op onze school. Wij hopen dat zij een fijne en 
leerzame tijd zal hebben op Het Palet. 
  
 


