
Palettertje   24   januari   2020  
 
Beste   ouders   en   leerlingen   van   Daltonschool   het   Palet   Kesteren,  
 
Helpt   u   mee   om   het   openbaar   onderwijs   in   Neder   Betuwe   tot   bloei   te   brengen?  
Het   onderwijs   in   Nederland   gaat   staken   op   30   en   31   januari.   Sommige   leerkrachten   doen  
mee,   sommigen   blijven   werken.   Maar   allemaal   hebben   we   dezelfde   zorgen,   namelijk   de  
kwaliteit   van   het   onderwijs   aan   jullie   kinderen.   Het   openbaar   onderwijs   heeft   het   moeilijk   in  
de   Betuwe,   er   is   sprake   van   krimp   en   werkdruk,   daarmee   staat   ook   de   kwaliteit   van   ons  
onderwijs   onder   druk.   
 
Helpt   u   mee   om   het   openbaar   onderwijs   in   Neder   Betuwe   tot   bloei   te   brengen?   
Deze   vraag   gaan   we   ook   stellen   aan   onze   burgemeester   op   maandag   3   februari   om   13u.  
Samen   met   het   Palet   Opheusden   en   de   Prins   Willem   Alexander   school   uit   Echteld   worden  
we   ontvangen   bij   de   burgemeester   in   de   Raadzaal   van   het   gemeentehuis.   Op   de  
stakingsdagen   gaan   we   met   alle   leerlingen   die   naar   school   gaan,   bloemen   knutselen,   om  
ons   onderwijs   in   bloei   te   zetten.   Deze   bloemen   willen   we   aanbieden   aan   de   burgemeester.  
We   willen   graag   met   zoveel   mogelijk   ouders,   leerlingen   en   collega's   bij   de   burgemeester   op  
bezoek   om   deze   zelf   geknutselde   bloemen   aan   te   bieden,   zodat   we   laten   zien   dat   wij   ons  
openbaar   onderwijs   al   in   bloei   zetten.   
 
We   hebben   jullie   hulp   nodig!  
Om   samen   met   zoveel   mogelijk   leerlingen   bij   de   burgemeester   op   bezoek   te   kunnen   gaan,  
hebben   we   jullie   nodig.   Groep   7-8   gaan   op   de   fiets   naar   Opheusden   samen   met   juf   Petra.  
Voor   groep   1,2,3,4,5   en   6   willen   we   een   beroep   op   jullie   doen,   om   met   de   auto   te   kunnen  
gaan.   We   hebben   ongeveer   15   ouders   met   een   auto   nodig.   Ook   andere   ouders   die   onze  
actie   ondersteunen   zijn   van   harte   welkom.   (Als   het   niet   lukt   om   voldoende   vervoer   te  
regelen,   loten   we   een   paar   leerlingen   uit   iedere   groep.)  
Heb   je   nog   vragen   of   opmerkingen   dan   hoor   ik   het   graag:    n.smit@paletkesteren.nl  
Graag   aanmelden   door   mij   een   mailtje   te   sturen,   dan   probeer   ik   binnen   een   dag   te   reageren.  
 
Bedankt   dat   jullie   al   meehelpen   om   ons   onderwijs   tot   bloei   te   brengen!  
team   Daltonschool   het   Palet   Kesteren.  
 
n.smit@paletkesteren.nl  
 
Voorleesontbijt  
Afgelopen   woensdag   hebben   de   kinderen   een   voorleesontbijt   gehad.   Het   was   een   geslaagd  
ontbijt   dat   volledig   is   gesponsord   door   de   Plus   supermarkt.   Hartelijk   dank   hiervoor.  
Tijdens   het   eten   zijn   alle   kinderen   voorgelezen   door   ouders   of   eigen   leerkracht.   
Fijn   dat   er   ouders   konden   voorlezen.   Iedereen   die   heeft   geholpen   om   dit   ontbijt   mogelijk   te  
maken,   enorm   bedankt!  
 
 
 
 

mailto:n.smit@paletkesteren.nl


Telefoonboom  
Afgelopen   week   gebeurde   het   dat   een   leerkracht   ziek   werd   en   er   geen   opvang   was.   Zoals   u  
inmiddels   weet   hebben   we   groep   6/8   toen   naar   huis   moeten   sturen.   Omdat   het   allemaal   vlak  
voor   8.30u   gebeurde,   misten   een   aantal   ouders   het   bericht   dat   er   geen   les   was   voor   die  
groep.   Het   idee   ontstond   om   met   een   telefoonboom   te   werken,   zodat   ouders   elkaar  
telefonisch   kunnen   informeren.   Het   werkt   als   volgt:   school   contact   de   klassenouder,   die   belt  
vervolgens   2   ouders   en   ook   die   bellen   weer   2   ouders.   Als   iedereen   dat   doet,   is   men   snel   op  
de   hoogte.  
Uw   kind   heeft   vandaag   een   briefje   meegekregen   over   de   telefoonboom   (zie   bijlage).   Als   u   op  
deze   manier   geïnformeerd   wilt   worden   (en   uw   telefoonnummer   op   de   telefoonboom   wilt  
delen   met   andere   ouders)   kunt   u   dit   briefje   uiterlijk   dinsdag   a.s.   weer   bij   de   leerkracht   in  
(laten)   leveren.  
 
Verantwoordelijk   zijn   voor   je   werk:  
Groep   1-2  
De   leerlingen   in   groep   1-2   zorgen,   dat   de   spullen   waarmee   ze   gespeeld/gewerkt   hebben  
opgeruimd   zijn.   Ze   zorgen   er   ook   voor,   dat   hun   boekje   of   lijstje   afgekleurd   is.  
 
Groep   3   t/m   8  
Zorgen   dat   je   werk   af   is   en   nagekeken   (start   nakijken   vanaf   medio   groep   3   voor   leerlingen  
die   dat   aankunnen).   De   leerkracht   gaat   met   de   leerlingen   in   gesprek   over   waarom   je   moet  
nakijken.   Wat   leer   je   ervan   en   hoe   pak   je   het   aan?   De   leerkracht   oefent   dit   met   de   leerlingen.  
Daarna   oefenen   de   leerlingen    met   een   maatje.   Dit   wordt   regelmatig   met   de   leerlingen  
besproken.  
Ook   wordt   er   gesproken   over   het   verbeteren   van   fouten.   Hoe   doe   je   dat,   wat   als   je   veel  
fouten   hebt   gemaakt.  
Gr.   4-8   werkt   met   Snappet   en   zij   kijken   dan   ook   alleen   de   zaakvakken   zelf   na.  

Aanwezigheid   directie:  

Maandag   27   januari.  

Woensdag   29   januari.  

Donderdag   30   januari.  

 

Belangrijke   data:  

29   januari:   Studiedag  

30-31   januari:   Landelijke   staking   onderwijs  

5   februari:   Talentmiddag  

7   februari:   Rapporten   mee   naar   huis  

18   februari:   Juf   Hetty   aanwezig   



24   februari   t/m   1   maart:   Voorjaarsvakantie   

 

 


