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Agenda: 
Ma 28 januari: studiemiddag: alle groepen de middag vrij 
Ma 4 februari: 19.00 uur afsluitend concert muziekproject Blazersbende/Slagwerkbende 
Week 7, 8, 9: driehoeks-gesprekken groepen 3 t/m 8 
Ma 25 februari: studiemiddag: alle groepen de middag vrij 
Do 28 februari: carnavalsmiddag kleuters 
Vrij 1 maart: carnavalsmiddag groepen 3 t/m 8 
Ma 4 t/m 8 maart: carnavalsvakantie 
 

 

 

Beste partners (ouders, leerkrachten, andere 
medewerkers) in het werkveld van Passend 
Onderwijs, 

  
Op 13 maart 2019 brengt Minister Slob een regiobezoek bij de samenwerkingsverbanden PO en VO 
Eindhoven e.o., Helmond-Peelland en De Kempen. 
De minister wil op basis van ervaringen en verhalen uit de praktijk in gesprek gaan met 
vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden en partners uit het veld van passend onderwijs.  
Om het overleg goed voor te kunnen bereiden is er op initiatief van minister Slob een online vertelpunt 
geopend waarop professionals, ouders en leerlingen over hun ervaringen met passend onderwijs 
kunnen vertellen. Deze ervaringen worden anoniem gedeeld.  
Minister Slob: 



“Soms vertelt een ervaring meer dan cijfers en statistieken. Daar kan iedereen van leren. Uw ervaringen 
zijn daarom erg waardevol! 
De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat en wat er verbeterd 
moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeengebracht en vervolgens uitgesplitst naar regio. 
Met deze thema’s kunnen ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en 
gemeenten zelf aan de slag om het onderwijs in de eigen regio (nog) passender te maken. 
Zelf doe ik ook mee. In 2019 ga ik in zes regio’s luisteren welke thema’s daar spelen en meedenken bij 
het vinden en realiseren van verbeteringen.” 
Samen werken we er hard aan om het onderwijs aan kinderen en jongeren te realiseren en hen 
eventueel extra te ondersteunen waar dat nodig is. Daar gebeuren mooie dingen, tegelijk zijn er ook 
nog verbeteringen nodig. Passend onderwijs is inmiddels een begrip waar veel verhalen achter schuil 
gaan. 
We willen u vragen om uw verhalen te delen én uw achterban te enthousiasmeren om de verhalen 
over passend onderwijs te delen bij het vertelpunt:  www.vertelpunt.nl/ocw.  
Let op!  Het online vertelpunt is opengesteld vanaf dit moment tot 31 januari.  
We gaan uit van een hoge respons zodat op 13 maart vanuit relevante ervaringen en trends uit onze 
praktijk een goed gesprek gevoerd kan worden met de minister.  
We willen u vast bedanken voor uw inzet. 
  
Namens de samenwerkingsverbanden PO VO, Eindhoven, De Kempen en Helmond Peelland  
in deze regio, 
Klaas Koelewijn, Janine van Os, Saskia van Rijnswou; PO De Kempen 
 

 
 
Blokfluitles 
Op maandag 28 januari 2019 gaan de blokfluitlessen niet door i.v.m. de studiemiddag. 
 

 

Paletter ook terug te lezen op de website! 
Heeft u onze vernieuwde website al gezien? 
Ook de wekelijkse Paletter is hier voorlopig nog op terug te lezen. Heeft u de Paletter gemist in uw 
mailbox of al verwijderd. Kijk dan op www.hetpalet.nl, onder het kopje informatie. 
  
MR-vergadering 
Dinsdagavond 29 januari 2019 om 20.15 uur staat er een MR-vergadering gepland. 
De agenda is als volgt: 
  

·         Opening 
·         Notulen 



·         Ingekomen post 
·         Mededelingen 
·         Schoolconferentie 
·         IKC/MFA 
·         Evaluatie ouder-kind gesprekken 
·         Schoolplan 
·         Ouderapp SocialSchools 
·         Leerlingenraad 
·         Continurooster 
·         Rondvraag 

  
De MR-vergadering is openbaar en U bent welkom als toehoorder. Wilt U aansluiten? Dan verzoeken 
wij U om uiterlijk 28 januari een berichtje te sturen naar mr@hetpalet.nl. 
 
Ouderraad wordt oudervereniging 
Gisteren is in een openbare vergadering van de ouderraad unaniem ingestemd met de voorgestelde 
wijziging van de statuten.  Met deze nieuwe notariële statuten aangevuld met een inschrijving in de 
KvK gaat de ouderraad vanaf nu verder als Oudervereniging basisschool Het Palet. 
Met deze aanpassing is de rechtspositie van de oudervereniging en de aansprakelijkheid van het 
bestuur weer bijdetijds geregeld.   
  

 

Officieel moment tijdens openbare ouderraad vergadering : Ouderraad wordt oudervereniging 

 

Voortgang KIKA kerstkoekjes 
Wow, wat zijn er al veel enveloppen binnengekomen voor de KIKA actie! Ze liggen nog gesloten klaar 
om eind deze maand geopend en geteld te worden. Er worden ook nog een aantal nieuwe enveloppen 
verwacht. Het zou leuk zijn als deze nog meegenomen kunnen worden in de telling eind deze 
maand/begin februari. De envelop kan ingeleverd worden bij groep 1-2C van juffrouw Margriet en 
juffrouw Brenda. 
Begin februari laat ik weten welk bedrag er voor kinderen met kanker op is gehaald. Echt super dat er 
zo fanatiek meegewerkt wordt! 
Je kunt ook rechtstreeks een bedrag overmaken: https://www.kikaextreme.nl/tamara-van-dooren 
Hartelijk dank en groetjes van Tamara 
  



 
  
Groepen 6, 7 en 8: Kindercollege Tilburg 
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges speciaal voor 
kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg 
University laten nieuwsgierige en leergierige kinderen kennis maken met wetenschap en de 
universiteit. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die graag hun kennis van hun 
onderzoeksgebied willen delen met kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Jaarlijks bezoeken 
honderden kinderen deze colleges die zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen, 
hun ouders/begeleiders, de basisscholen en natuurlijk door de hoogleraren zelf.  
Omdat er vanuit veel basisscholen belangstelling is, attendeer ik u graag op het eerstvolgende 
kindercollege op woensdagmiddag 20 februari (15.00-16.00u) in de aula van Tilburg University. De 
inschrijving hiervoor is net geopend.  
Hoogleraar (Mensenrechten) Nicola Jägers neemt de kinderen mee naar haar onderzoeksgebied 
‘staatloosheid’. De titel van het college is: “Leven zonder paspoort?”  
Toelichting op het college: De meeste kinderen in Nederland hebben de Nederlandse nationaliteit en 
hierdoor een Nederlands paspoort. Sommige kinderen hebben een paspoort van een ander land, maar 
er zijn ook kinderen zonder paspoort. Wat gebeurt er als je geen paspoort hebt? Iedereen heeft 
mensenrechten. In de praktijk echter moet een land jou het gebruik van die rechten wel mogelijk 
maken: een plekje om te leven, een bewijs van je geboorte, de mogelijkheid om naar school te gaan, 
etc. Maar wat als geen enkel land je een paspoort wil geven? Kun je ook leven zonder bij een land te 
horen? Of ben je dan eigenlijk onzichtbaar?  Dat is de vraag voor de 15 miljoen staatlozen -mensen 
zonder nationaliteit- in de wereld. 
Het belooft een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders en andere 
begeleiders ook van harte welkom.  
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en het online aanmeldformulier vindt u op de website: 
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit Bijgevoegd een poster van de Kinderuniversiteit die u 
eventueel kunt gebruiken voor berichtgeving via uw website, Nieuwsbrief, social media kanalen enz..  
We verheugen ons erop om leerlingen van uw school te verwelkomen! Als u vragen heeft hoor ik die 
uiteraard heel graag. 
Met vriendelijke groet namens het team van de Kinderuniversiteit, 
Trees van Aanholt 
 



 

Kwijt 
Eline v.d. Wijdeven uit groep 3B is haar medaille zwemdiploma B verloren. Zelf denkt ze deze ter 
hoogte van de pinautomaat Rabobank richting de Lidl verloren te zijn. Ze heeft er hard voor gewerkt 
en zou hem graag terug hebben. 
 

 

 

Welkom 
Wij heten Tom uit groep 1-2C van harte welkom op onze school. Wij hopen dat hij een fijne en leerzame 
tijd zal hebben op Het Palet. 
 


