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Agenda: 
Do 28 februari: carnavalsmiddag kleuters 
Vrij 1 maart: carnavalsmiddag groepen 3 t/m 8 
Ma 4 t/m 8 maart: carnavalsvakantie 
Vr 15 maart: school gesloten i.v.m. staking 
Di 19 maart: studiemiddag, namiddag alle groepen vrij 
Di 19 maart: 19.30 u: kick-off van het nieuwe onderwijs op Het Palet 
Do 4 april: 20.00 u: informatieavond voor ouders van nieuwe kleuters 
Vr 5 april: 18.00 – 20.00 uur: open avond b.s. Het Palet 
 
Staking vrijdag 15 maart  
Het Palet gaat op vrijdag 15 maart dicht. Van de collega’s die vrijdag 15 maart voor de groepen 
zouden staan, is een grote meerderheid voor staken. De directie heeft het personeelsdeel van de 
medezeggenschapsraad geraadpleegd, waarna de directie besloten heeft 15 maart de deuren van Het 
Palet te sluiten. We betreuren het ongemak voor de ouders en het verlies van onderwijstijd voor de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 en de neveninstroomgroepen. Dat het de collega’s menens is, blijkt wel 
uit het feit dat zij ondanks salarisinhouding het werk toch neerleggen. De nood wordt ook steeds 
hoger in het onderwijs nu er nog nauwelijks personeel te vinden is. Ziektevervangingen kunnen niet 
altijd meer met bevoegde leerkrachten worden opgevangen. Diverse scholen in de Kempen hebben 
klassen naar huis moeten sturen, omdat er niemand beschikbaar was. Bij ziekte van een leerkracht 
groepen opsplitsen of een moreel beroep doen op deeltijd leerkrachten om extra te komen werken, 
verhoogt de werkbelasting en gaat op de lange duur tot nog meer uitval leiden. Het langdurig 
onderwaarderen en overbelasten van het onderwijspersoneel is er mede oorzaak van dat we nu het 
probleem hebben van een structurele onderbezetting. Alle provisorische oplossingen die nu bedacht 
worden, kunnen leiden tot kwaliteitsverlies van de onderwijs. Vandaar dat het onderwijs nogmaals 
tot actie overgaat. Directie en personeel van Het Palet hopen op uw begrip.  
 



Achtergrond staking  
Onderstaande informatie komt van de AOB, de grootste onderwijsvakbond van onderwijspersoneel:  
In alle sectoren moet er meer geld komen om de salarissen te verbeteren nl om functies van 
ondersteunend personeel te herwaarderen. Ook moet er geld vrijgemaakt worden om de werkdruk 
te verlagen. In totaal is er structureel 4 miljard euro nodig voor het primair-tot en met het 
wetenschappelijk onderwijs. Net voor de provinciale staten-verkiezingen willen de bonden duidelijk 
maken dat het anders moet. Investeringen zijn broodnodig. De AOb pleit daarom voor een 
investeringsprogramma voor het hele onderwijs, om achterstanden in te lopen en om te werken aan 
kwaliteitsverbetering. Voor de toekomst van nieuwe generaties jongeren, voor de toekomst van 
Nederland als concurrerende kenniseconomie is het noodzakelijk om te investeren in onderwijs. 
Nog deze kabinetsperiode moet er een begin worden gemaakt worden om de achterstanden met 
andere beroepen in te lopen. Het onderwijs moet een aantrekkelijke sector worden om in te 
werken: de werkdruk moet daarom omlaag en de salarissen omhoog in alle onderwijssectoren. Het 
carrièreperspectief moet in het onderwijs worden verbeterd om de aantrekkelijkheid van het 
beroep te vergroten. Zo moet in het Primair Onderwijs de loonkloof met het voortgezet onderwijs 
worden afgeschaft: dit kost 560 miljoen. Ook moeten de functies van onderwijsondersteuners 
opnieuw bekeken en gewaardeerd worden, daarvoor is 90 miljoen nodig. 
 

 
 
Carnaval op Het Palet 2019 
Donderdagmiddag 28 februari vierden de kleuters het carnavalsfeest met een heuse optocht. Het was 
een groot succes! Ook NumemerEen en Buitengewoon waren van de partij.   
Alaaf! De kleuterjuffen. 
 

     
 
Groepen 3 t/m 8  
Op vrijdagmiddag 1 maart barst in de speelzaal van Het Palet het carnavalsfeest voor de groepen 3 
en 4 los. De kinderen worden om 13.15 u verkleed in de klas verwacht.  
Op school gaan ze ‘s middags spelletjes doen. Er zullen optredens zijn en er kan natuurlijk gehost 
worden.  



Die vrijdagmiddag zal het carnaval ook gevierd worden in de groepen 5 t/m 8. Het feest is in de aula 
met medewerking van Menno Ploeg, die de muziek zal verzorgen. Ook zullen er spelletjes gespeeld 
worden in de diverse groepen.  
Jeugdprins Piet van Elst, jeugdprinses Yfke Vosters, adjudant Thijs Gijsbers en adjudante Nynke 
Stamper zullen aanwezig zijn samen met jeugdnar Nick van de Spijker, de jeugdraad en de 
dansmarietjes. 
Wilt u erop toezien dat de kinderen geen zwaarden, pistolen ,spuitbussen en confetti 
meenemen naar school. 
Alaaf! 
 
 

Het team van basisschool Het Palet wenst u een fijne 
Carnavalsvakantie toe. 
 

 
 
 
Bedplassen, daar wil je toch vanaf!  
Informatieavond GGD  
 's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp 
dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD 
Brabant-Zuidoost op dinsdag 12 maart een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig 
in bed plassen.  
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De 
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen 
is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen. De GGD 
Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s 
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. 
Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te 
pakken. U bent van harte welkom op dinsdag 12 maart in het St. Annaziekenhuis in Geldrop. Vanaf 
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten 
voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. Aanmelden Wilt u de informatieavond 
bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u 
ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheid van 
de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422 


