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Uitslag tevredenheidsonderzoek
Voor de kerstvakantie is het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, het team en de ouders
afgenomen. Ten op zichte van de vorige afname van twee jaar geleden is een licht dalende lijn in de
trendrapportage bij de medewerkers en ouders zichtbaar, de leerlingen zijn positiever dan twee jaar
geleden. Ons doel is om bij de medewerkers en ouders bij de volgende afname van het onderzoek hoger
te scoren en willen we natuurlijk de hoge score van de leerlingen vasthouden.
Het team geeft de school een 7.4, de ouders een 7.3 en de leerlingen gevens ons een 8.6. We scoren
hoog op veiligheid, respectvolle omgang, de aandacht voor verschillende geloven en culturen, hulp en
ondersteuning van de leerkrachten aan de leerlingen en de leerlingen vinden het gebouw aantrekkelijk.
De verbeterpunten die genoemd worden zijn: het schoolplein, ICT aanbod en middelen, informeren
wanneer leerlingen extra begeleiding nodig hebben, op de hoogte houden van de vorderingen van de
leerlingen en de werkdruk onder de collega’s.
De uitslag van het onderzoek is besproken tijdens de laatste MR vergadering. Dit schooljaar wordt er
extra ingezet om de werkdruk te verminderen, de ouderbetrokkenheid te vergroten, een betere
afstemming in de zorg te creëren en het schoolplein aan te pakken (hier leest u verderop meer over).

Kort-kort-kort
●
●
●

De papiercontainer staat deze maand op dinsdag 20 maart op de parkeerplaats.
Wilt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen als u een nieuw e-mailadres of
telefoonnummer in gebruik gaat nemen.
Met het oog op de lange termijn planning en de bijbehorende voorbereidingen, willen wij u
vragen om de jongere broertjes en zusjes van uw schoolgaande kinderen alvast aan te melden.
U kunt een inschrijfformulier krijgen bij de administratie.

Ontwikkelingen rondom het schoolplein
We hebben in de afgelopen maanden de ideeën en wensen van de leerlingen, de collega’s en de buurt
geïnventariseerd met betrekking tot het nieuwe schoolplein. Met deze input is bureau RIS aan de slag
gegaan en krijgen we na de voorjaarsvakantie een voorlopig plan gepresenteerd. Hierbij zullen beide
scholen, een aantal ouders, de Gemeente Leusden en Voila aanwezig zijn. In het voorlopig ontwerp
wordt een beeld geschetst van de sfeer, de loop van de paden, concrete (speel)objecten,
speelaanleidingen en beplantingszones op het nieuwe schoolplein. Na deze presentatie zal met de input
die gegeven wordt het definitieve ontwerp worden uitgewerkt. Het definitieve ontwerp wordt zodra dit
bekend is met iedereen gedeeld.
Gezien de grootte van dit project moeten we rekening houden, dat de realisatie pas in de tweede helft
van dit jaar zal zijn.

2

Ouderhulp
Zoals u inmiddels weet hebben wij dit jaar direct aan het schooljaar van u gevraagd om aan te geven aan
welke activiteiten op school u zou willen deelnemen. Wij zijn toen echt bedolven onder het aantal
reacties van mensen die hun hulp hebben aangeboden voor de verschillende activiteiten op school. Via
deze weg willen we u hiervoor namens de OR hartelijk bedanken. Immers zonder uw hulp zouden heel
veel activiteiten op school geen doorgang kunnen vinden. Verrast als we werden door het grote aantal
reacties, was het een hele puzzel om alle inschrijvingen te administreren en op te volgen. Wij realiseren
ons dat dit niet allemaal even vlekkeloos is verlopen en er wellicht onder u zijn die niets meer hebben
vernomen na hun inschrijving. Wij betreuren dit zeer maar rekenen op uw begrip voor het feit dat dit
voor ons ook een leerproces is. Voor het aankomende schooljaar zullen wij u zeker weer om uw hulp
vragen bij de verschillende activiteiten. Om de opvolging hiervan dan beter op orde te hebben zijn wij
samen met Jasper en de MR aan het kijken hoe we het proces beter kunnen inrichten.
Mocht u vragen hebben of ideeën dan kunt u altijd contact opnemen met de OR via
info@paletleusden.nl t.a.v. de OR. Denis Hoogeveen voorzitter OR

Wij feliciteren
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Schoolfoto
Op maandag 19 en dinsdag 20 maart komt foto Koch weer. Zij zullen alle groepen en alle kinderen
individueel op de foto zetten. Dit jaar worden er ook weer broertjes/zusjes foto's gemaakt.
De kinderen waarvan alle broertjes/zusjes op 't Palet zitten, zullen onder schooltijd samen op de foto
gaan. Op dinsdagmiddag 20 maart na 14.00 is er de mogelijkheid tot het maken van een gezinsfoto van
al uw kinderen. Als u kinderen heeft die niet bij ons op school zitten en die u wel graag op de foto wilt
samen met uw andere kind(eren), kunt u zich daarvoor aanmelden via onderstaande link, uiterlijk
vrijdag 9 maart:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGkGot_wNZL1j0dC8flXsCgyk6GyS3FLvGxAr7e16xCAE2fA/
viewform?usp=sf_link
Later ontvangt u van mij dan een mail met de tijd waarop u welkom bent. Ook zal ik in die mail aangeven
welke groepen op welke dag gefotografeerd gaan worden.
Alvast handig om te weten, is dat de foto van het team met de groepen 8 op dinsdag 20 maart om 14.15
gemaakt gaat worden. De kinderen zijn die dag dus iets later.
Als laatste nog een hulpvraag. Het zou ontzettend fijn zijn als er
beide dagen 2 ouders beschikbaar zijn om te helpen
(8.30-14.00). U zorgt dan dat de juiste groepen op de juiste tijd
aanwezig zijn bij de fotografen. Foto Koch stelt een voucher
beschikbaar voor de hulpouders. U kunt zich per mail bij mij
opgeven: rvdsteeg@paletleusden.nl.
Met vriendelijke groet, Renske van de Steeg leerkracht groep 3c

Filosofie
De eerste periode van de GVO en HVO- filosofielessen is inmiddels afgesloten. De filosofielessen
worden elke dinsdag en donderdag gegeven in alle groepen 4 tot en met 8. De lessen worden gegeven
door Karin Hillebrand (Humanistisch Vormings Onderwijs) en Jantje Wolters (Godsdienstig Vormings
Onderwijs) en we willen graag een inkijkje geven in onze lessen. De groepen worden in 2 kleinere
groepen verdeeld, die tegelijkertijd een filosofieles aangeboden krijgen. Het ene deel krijgt les van
Jantje, het andere deel van Karin. De komende periode wisselen we van groep en docent, zodat alle
leerlingen een half jaar GVO krijgen en een half jaar HVO.
GVO:
De afgelopen periode hebben we samen nagedacht, gesproken en gespeeld rondom
allerlei sociaal-maatschappelijke thema’s en levensvragen die voor kinderen
aansprekend zijn en soms door henzelf werden aangedragen. Bijbelverhalen en
Joods/christelijke feesten dienen vaak als uitgangspunt om recht te doen aan zowel
het godsdienstig vormingsonderwijs als filosofie. Thema’s die aan de orde kwamen
waren onder andere waarheid en leugen, wat is ‘goed’, helpen en hulp vragen,
vergeten en gastvrijheid. Daarnaast is ook aansluiting gezocht met de maand van de
geschiedenis in oktober (thema ‘geluk’) en de kinderboekenweek. Meer algemene
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feesten zoals Sint Maarten en Sint Nicolaas waren mooie aanleidingen om samen in gesprek te gaan
rond thema’s als vrijgevigheid, arm en rijk, feest en vriendschap. Aan het eind van het jaar zijn het
Joodse lichtfeest en Kerst verkend, uitgelegd en uitgespeeld. Tot slot is een stukje kerkgeschiedenis
behandeld, rond de vraag van kinderen waar de kerk vandaan komt, en hebben kinderen kennis
gemaakt met de Bijbel als boek. Voor zover mogelijk en nodig wordt de lesinhoud en verwerking
aangepast aan de specifieke behoeften van groepen of leerlingen.
Het enthousiasme van de kinderen, hun nieuwsgierigheid, openheid en soms kritische houding (dat
mag!) maken deze lessen tot een boeiend avontuur. Ik ga met plezier de komende periode verder met
een nieuwe groep leerlingen.
HVO:
Binnen de HVO-lessen hebben we veel verschillende dingen gedaan en had iedere
groep zijn eigen programma. Na een (nieuwe) kennismaking met filosofie hebben
we het verschil tussen weet en denkvragen besproken. De laatste vragen zijn vaak
filosofisch, omdat er vele antwoorden op mogelijk zijn. We zijn op onderzoek
gegaan over held zijn, de baas zijn, wat zijn dingen, waar ben je bang voor,
groeien( groep 4), over goed en slecht, gevoelens, vriendschap, uitvindingen, blind
zijn (groep 5 en 6) over (kinder)rechten, verschillen tussen jongens en meisjes,
emoties, stereotypes en discriminatie. Vaak speelden we met een verhaal mee, of
maakten we onze eigen verhalen (improvisatie). In alle groepen is het thema feest
uitgebreid aan bod gekomen rondom Sinterklaas en Kerstmis en hebben we wensen gedaan die in een
tijdscapsule (envelop) zijn opgeborgen tot over 1 jaar. Inmiddels zit de eerste periode van de
filosofielessen er op en gaan we wisselen met de GVO-groepen. Het programma voor de komende
maanden zal er iets anders uit gaan zien, want geen enkele filosofieles is nu eenmaal hetzelfde…. Ik heb
genoten van de afgelopen periode, juist in deze lessen waar kennis veel minder een rol speelt zie ik veel
kinderen op hun eigen wijze “uit de verf” komen,” out of the box “denken en luisteren naar wat anderen
vertellen. Ik kijk uit naar de volgende periode!

Ontwikkelingen kindcentrum Antares / samenwerking kinderopvang Humanitas
We zijn trots om te melden dat de samenwerking in Antares tussen de verschillende gebruikers steeds
meer vorm gaat krijgen. De afgelopen jaren zijn we gestart met het werken met dezelfde thema’s, zijn er
gezamenlijke studiemomenten voor de medewerkers georganiseerd, zijn er peuter- en
kleuteractiviteiten rondom de voorleesdagen en kerst geweest. En komt er in april een kunstroute door
het hele gebouw, waar alle kinderen aan meewerken. Meer info volgt snel!
De volgende stap in de samenwerking die we met elkaar
hebben gezet is dat we na de voorjaarsvakantie starten
met het inzetten van twee pedagogisch medewerkers
van kinderopvang Humanitas in de kleutergroepen. Elke
dag zullen zij in verschillende kleutergroepen van de
Loysder Hoek en ‘t Palet van 10.15 tot 13.15 uur aan het
werk zijn om de vaste juffen van de groep te
ondersteunen bij allerlei activiteiten met de kinderen in
de klas.
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Indoor sportfestijn
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