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Kalender
16 september

27 september
28 september
30 september
1 oktober
5 oktober
6 oktober

11 oktober

12 oktober
18 oktober
20 oktober
21 oktober
25 t/m 29 oktober
1 november
12 november

Vanaf 15.15 uur
inloopmoment kennismaking
19.30 uur ouderraad
19.00 uur – 20.15 uur
informatieavond Vormsel
groep 8 in de Lourdeskerk
19.30 uur
medezeggenschapsraad
Schoolreis naar Drievliet
10-jarig bestaan van Het Palet
Viering 10-jarig bestaan
Dag van de leraar
Fotograaf ’t Zuiden komt vanaf
8.30 uur
Start KBW: Worden wat je wil!
Spelochtend unit 1
Start van twee weken
ouderkindgesprekken
15.00 uur Snappet voor ouders
vanaf unit 3 en kinderen
19.30 uur ouderavond groep 8
Studiedag; unit 1 t/m 4 vrij
18.30 uur afsluiting KBW
indien mogelijk
Herfstvakantie
19.30 uur ouderpanel
In de maand kijkdagen
NIO groep 8

Gezocht!
Ouders, opa’s, oma’s met
groene
vingers,
enthousiasme en geduld,
die zelfs een beetje
kunnen klussen en één à
twee uur per week tijd
hebben om in de lente en zomermaanden mee te
helpen aan een nieuw op te zetten SCHOOLMOESTUIN!

Wie? Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms, tantes.
Waar? Brede Basisschool Het Palet/wijkgebouw Het
Hoofdkwartier.
Wat? Opzetten schoolmoestuin en alles wat daarbij
komt kijken.
U wordt beloond met moestuin ervaring, blije kinderen
(hopelijk), heerlijke koffie met een vers gebakken,
koekje, cake of taartje, sociale contacten, ervaring met
plannen, organiseren en ontwerpen.
Iedereen is welkom! Aanmelden bij juf Elise.
Vriendelijke groeten, Sindy Klupper

Inloopdag 16 september
Op de inloopdag van donderdag 16 september mogen
we, sinds lange tijd, eindelijk weer ouders
verwelkomen op onze school. Omdat we nog maar vijf
ouders tegelijkertijd mogen ontvangen hebben de
kinderen hiervan een brief meegekregen om een
tijdsblok te reserveren.

Schoolreis
Op dinsdag 28 september
gaan we met alle kinderen
van onze school naar
familiepark
Drievliet
op
schoolreis! Informatie over
deze dag volgt. We hopen natuurlijk op mooi weer.

Kinderboekenweek
6 oktober begint de Kinderboekenweek met het thema
‘Worden wat je wil’. Het
maakt niet uit wie je bent of
waar je vandaan komt, goed
bent in rekenen of juist in
tekenen, vier jaar oud bent
of al tien, ieder kind kan
worden waar het van
droomt. Kinderen spelen
vaak na wat ze willen
worden: astronaut, dokter of kok. Ze worden
geïnspireerd door hun helden. Beroemde zangeressen
bijvoorbeeld
of
voetballers
en
YouTubers.
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Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron van
inspiratie als het op beroepen aankomt. Tijdens de
Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je
wilt en dromen over later.
Op de hele school wordt hier aandacht aan besteed.
Verdere info volgt…

Schoolfotograaf
Op woensdag 6 oktober komt de schoolfotograaf.
Broertjes en zusjes die bij LPS-KOM (peuterspeelzaal of
kinderdagverblijf) en op de basisschool zitten worden
ingepland rond 10.00 uur.

Ouder-kindgesprekken
Vanaf 11 oktober vinden de ouder-kindgesprekken
plaats. Deze gesprekken vinden weer plaats op school.
Mocht dat niet uitkomen bij u, dan kan er een afspraak
via Teams ingepland worden. U ontvangt een
uitnodiging via Social Schools om een gesprek in te
plannen.

Even voorstellen…
Beste ouder(s)/verzorger(s), mijn naam is Esmée de
Keijzer. Ik ben 19 jaar oud en
woon in Hoogerheide. Ik zit op
Scalda in Bergen op Zoom en
volg
hier
de
opleiding
Onderwijsassistente niveau 4.
Dit jaar is mijn 3e en laatste
leerjaar. In dit schooljaar mag ik
stage komen lopen bij Het Palet
in unit 4 op maandag, dinsdag
en woensdag. Ik heb er enorm veel zin in! Heeft u
vragen, spreek me gerust even aan.

Mijn naam is Sofie Westerhof
en loop dit schooljaar stage
op Het Palet. Ik heb onlangs
de Havo afgerond en ben
gestart met de opleiding
Pedagogiek op Fontys in
Tilburg. Ik ben elke
donderdag aanwezig om
ondersteuning te bieden bij de persoonlijke
begeleiding van de kinderen. Groetjes, Sofie.
Beste ouder/verzorger, mijn naam is Ilya Brugmans. Ik
ben 18 jaar oud en zit in het 2e jaar van de opleiding
Kindprofessional. Dit houdt in dat ik een dubbele
opleiding
doe
van
onderwijsassistente
en
pedagogisch medewerker. Ik mag
dit jaar op Het Palet stage lopen,
in
unit
2
en
op
de
peuteropvang. Mijn hobby’s zijn
korfballen, bakken, lekker op de
bank Netflixen en, om niet te
vergeten, lekker kletsen met
familie en vrienden. Ik heb er
super veel zin in om het komende
jaar stage te gaan lopen, op Het Palet. Dus hopelijk tot
volgend school jaar! Groetjes, Ilya.
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Mijn naam is Eline van Belzen. Ik
ben 19 jaar oud en woon in
Bergen op Zoom. Ik ben
spontaan en behulpzaam en heb
een groot hart voor kinderen.
Op dit moment volg ik het 3e
jaar van de opleiding kind
professional
(onderwijsassistent) niveau 4
aan Scalda in Bergen op
Zoom/Goes. Voor mijn opleiding volg ik ook een
stagetraject waarin ik begeleiding geef aan
verschillende groepen. Tot het einde van dit schooljaar
zal ik stagelopen bij uw kind op maandag, dinsdag en
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woensdag. Naast mijn opleiding en stage vind ik het
leuk om te hockeyen en werk ik bij de slager. Ik hoop
dat het komende jaar een erg leuk jaar wordt, waarin
ik veel ervaring op kan doen in de praktijk. Ik kijk er in
ieder geval erg naar uit! Heeft u nog vragen stel ze dan
gerust! Groetjes, Eline.

Hoofdluiscontrole
Na iedere vakantie wordt er op school op hoofdluis
gecontroleerd. Wij geven u het advies dit ook
regelmatig thuis te doen. Als u de onderstaande link
aanklikt, kunt u zien hoe u dit kan doen.
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

Ziekmeldingen
Wij willen u vriendelijk vragen om ziekmeldingen
telefonisch of via de app van Social Schools door te
geven. Tevens een vriendelijk verzoek om de privéapp
of telefoonnummer van de collega’s hiervoor niet te
gebruiken.

Ontruimingsplan
Aan het begin van ieder
schooljaar is er een
ontruimingsoefening. Als u
het alarm hoort afgaan op het moment dat u uw
kind(eren) wegbrengt of ophaalt, dan mag u het
gebouw niet meer in. Bent u al binnen, dan moet u zo
snel mogelijk naar het grasveld tegenover de
speelplaats of naar de parkeerplaats gaan. U mag niet
op de speelplaats blijven staan.

Te laat komen
Als een kind veelvuldig te laat op school is, dan worden
de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Mocht het
kind daarna nog regelmatig te laat komen, dan wordt
er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar zoekt uit wat hiervoor de reden
is. Is er geen wettige reden, dan kan hij een procesverbaal opmaken, Veilig Thuis inschakelen of een
zorgmelding doen.

Gymkleding
De vereiste kleding voor de gymles van groep 3 tot en
met 8 is een korte sportbroek met T-shirt of een
turnpakje èn sportschoenen (geen zwarte zolen).
Turnschoenen zijn niet toegestaan en lange haren
moeten vastgebonden zijn in een staart. Regelmatig
komt het voor dat kinderen in een kort spijkerbroekje
of een lange (trainings)broek gymmen. We willen
nogmaals benadrukken dat dit niet toegestaan is.
Voor de kinderen van unit 1 verzoeken wij u om uw
kind gymschoenen zonder veters mee te geven.
Gymkleding is voor groep 1 en 2 niet nodig.
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