Januari-februari 2021

Kalender
12 februari
15 t/m 19 februari
26 februari
9 en 10 maart
16 maart
24 maart
25 maart
30 maart
31 maart
1 april
2 april
4 april
5 april
6 april
21 en 22 april
23 april
26 april t/m 7 mei
13 mei
14 mei
23 mei
24 mei
26 t/m 28 mei

ochtenduren voor de camera en heeft voor alle units
online
een
leuk
verhaal
voorgelezen.
Vastenavendviering, alle
leerlingen om 12.00 uur vrij
Krokusvakantie
Adviezen groep 8
Inschrijving VO
Ouderpanel
Grote Rekendag
Ouderaard/MR
Studiedag, alle leerlingen vrij
Verkeersexamen
Paasviering
Goede Vrijdag, alle leerlingen
vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag, alle leerlingen vrij
Buitenlesdag
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Hemelvaart
Alle kinderen vrij
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag, alle leerlingen
vrij
Schoolkamp groep 8

Het Nationale Voorleesontbijt 2021

Door het hele land zijn vorige week op basisscholen,
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (online)
voorleesontbijten georganiseerd. Lokale helden, zoals
brandweermannen,
politie
agenten en burgemeesters, èn
bekende Nederlanders, nemen
deel aan deze voorleesontbijten
om zo te laten zien dat ook zij
voorlezen belangrijk vinden. Dat
hebben ook de leerlingen van BS
Het Palet mogen ervaren: juf Elise,
nog in pyjama met ochtendjas en
krulspelden, verscheen in de

Vastenavend

Dit jaar is het motto: ‘Me bloeie wir op!’
Zoals u in Social Schools heeft kunnen lezen, krijgen
alle kinderen deze week een poster en serpentines om
thuis het raam mee te versieren. Op vrijdag 12 februari
wordt er een geveldweil uitgereikt voor het best
versierde raam, dus maak er iets moois van!
Mocht de school in de week van 8 februari weer
opengaan, dan hebben we voor vrijdagochtend 12
februari een leutig programma.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De voorleeskampioen, Ege Ilgen, mag onze school
vertegenwoordigen tijdens de lokale ronde van de
Nationale Voorleeswedstrijd. Deze wordt vanwege
corona digitaal georganiseerd voor de hele klas
dinsdag 2 maart. U hoort hier binnenkort meer van.

Coronatijd

In deze tijd waarin we te maken hebben met corona, is
het lesgeven omgeschakeld van klassikaal naar digitaal.
Dat is niet alleen voor de docenten een hele
omschakeling, maar ook zeker voor de leerlingen èn
hun ouders. Om het online lesgeven te faciliteren
hebben alle kinderen van unit 2 tot en met 4 vóór de
kerstvakantie een laptop mee naar huis gekregen,
zodat er vanaf januari de lessen online gegeven kunnen
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worden. De ouders van groep 8 kunnen digitaal de
school van het voortgezet onderwijs bezoeken. Via de
leerkracht van uw kind krijgt u hier informatie over. Wij
vragen uw begrip hiervoor. Dank u wel!
De algemene adviezen blijven gehanteerd, zoals de 1,5
meter maatregel, handen wassen, hoesten en niezen in
de ellenboog en heb je verkoudheidsklachten of
verhoging? Blijf thuis en ziek uit. Hier moeten we
samen alert op blijven.

verzoeken u het bedrag over te naar rekeningnummer
NL70 INGB 000 83 49 587 t.n.v. oudervereniging BS Het
Palet, o.v.v. de naam van uw kind. De bijdrage is
vastgesteld op € 14,00 per kind. Hartelijk dank
hiervoor!

Hoofdluiscontrole

In verband met de coronamaatregelen wordt er op
school niet op hoofdluis gecontroleerd. Wij geven u het
advies dit regelmatig thuis te doen. Als u de
onderstaande link aanklikt, kunt u zien hoe u dit kan
doen.

Afscheid juf Lian

Met ingang van 1 januari 2021 is juf Lian van der Tol
met prepensioen gegaan. Door de plotse lockdown is
het afscheid van juf Lian vervroegd en hebben alle
kinderen op de laatste schooldag voor de
kerstvakantie, woensdag 16 december, iets geknutseld
voor haar. Zij is bijna 20 jaar verbonden geweest aan
onze school en wij bedanken juf Lian voor haar inzet en
wensen haar een gezonde en gezellige tijd toe.
Na de lockdown neemt Juf Lian afscheid van het team.

Denkt u nog aan de ouderbijdrage?

Namens de ouderraad willen we de ouderbijdrage
nogmaals onder uw aandacht brengen.
Deze bijdrage maakt activiteiten en extra’s mogelijk.
Denk hierbij aan een traktatie tijdens de schoolreis,
een cadeautje met de Sinterklaasviering, de cadeautjes
voor de juffen- en meneerdag, een traktatie op de
laatste schooldag en andere extra’s. De ouderbijdrage
is vrijwillig, maar de school is afhankelijk van deze
bijdrage op het moment dat we een presentje, een
versnapering etc. voor de kinderen willen kopen. Wij

https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiemateriaal
Samengevat:
•
Het enige en belangrijkste is: KAMMEN, 14
dagen elke dag en het héle gezin.
•
Lotions en shampoos zijn niet nodig, onnodig
duur en het kan de haren bros maken waardoor het
afbreekt. Daarnaast kunnen shampoos en lotions voor
resistentie bij de luizen zorgen; de luizen ontwikkelen
een weerstand tegen de middeltjes waardoor het niet
meer werkt.
•
Als je ze wel wilt gebruiken MOET je daarnaast
óók kammen, het is géén vervanging.
•
Omdat luizen leven op en afhankelijk zijn van
de hoofdhuid, zal je levende luizen niet gauw ergens
anders vinden. Het extra wassen van materialen,
kleding, knuffels en huisartikelen draagt niet bij aan
voorkomen
van
verspreiding.
.
https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiemateriaal/te
kstversie-vragen-en-antwoorden
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Vervangingsprotocol

Graag willen wij u informeren over de stappen die wij
nemen wanneer een leerkracht ziek uitvalt en er geen
vervanging vanuit de invallerspool is.
We hebben in het team afgesproken dat we de eerste
2 dagen intern proberen op te lossen.

Duurt de afwezigheid van een leerkracht langer dan
twee dagen of als er meerdere leerkrachten ziek zijn,
dan zullen er helaas units thuis moeten blijven.
Hiervoor houden wij de volgende volgorde aan: eerst
unit 4, dan unit 1, unit 3 en als laatste unit 2 (i.v.m. het
aanvankelijk leesproces). Een unit blijft maximaal twee
dagen thuis. Daarna is de volgende unit aan de beurt.
Het kan dus zijn dat de leerkracht van uw kind wel op
school is, maar die dag ingezet wordt voor een andere
groep. Op deze manier hopen we het voor de
kinderen, voor de ouders en voor de leerkrachten zo
goed mogelijk op te lossen.

Tot slot

Ouders, wat zijn we trots op jullie èn op de kinderen.
Want thuiswerken en je kinderen begeleiden vraagt
veel creativiteit van iedereen en jullie klaren die klus!
We geven u nog enkele tips voor het thuisonderwijs:

Tip 1: Houd het haalbaar. Je houdt het leuk door het
ontspannen te houden en de druk niet op te voeren.
Tip 2: Wissel werken en bewegen af. Sommige
kinderen hebben extra veel behoefte aan beweging en
het is goed beweging te stimuleren.
Tip 3: Vraag niet teveel van jezelf, je hebt de rol van
ouder en niet die van een leerkracht.
Tip 3: Maak gebruik van het spreekuur van de
leerkracht en vraag op tijd hulp. Wij zijn er voor de
kinderen èn u.
Hopelijk kunnen we binnenkort
de deuren van de school weer
openen en alle kinderen
verwelkomen. Wij kijken er
naar uit!
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Hieronder vindt u mededelingen en informatie van
LPS-KOM: de dagopvang van 0-4 jaar, peuteropvang
van 2-4 jaar en buitenschoolse opvang van 4 tot 13
jaar.

Ukkies en Spetters kinderopvang en
BSO Het Palet
Ten eerste willen wij iedereen het allerbeste wensen
voor 2021. Helaas is dit jaar niet gestart zoals we
gehoopt hadden… Locatie LPS KOM Het Palet is door
lock-down ook gesloten. Gelukkig zijn we wel open
voor ouders uit de vitale sectoren op de noodopvang.
Hier worden kinderen die elkaar kennen zo veel
mogelijk op dezelfde groep gezet en streven we ernaar
dat er ook een bekende pedagogisch medewerker op
de groep staat. Zodat alles zo vertrouwd mogelijk is en
blijft.
We bieden net als op Het Palet een programma aan
met dezelfde structuur zodat de kinderen weten wat
we gaan doen. Zo streven wij ernaar de overstap naar
de noodopvang zo klein mogelijk te maken. Er wordt
volop voor gelezen, geknutseld, verhalen gedeeld en
buiten gespeeld. Wij hopen zo snel mogelijk alle
kinderen weer te mogen verwelkomen op onze eigen
mooie vertrouwde groepen. Hopelijk komt de overheid
snel met goed nieuws.
Blijf gezond, tot ziens.
Groetjes team LPS KOM het Palet
(kinderopvang en BSO)
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