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* Start week van de
   levensbeschouwing
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* Zwemmen gr 7A
   13.00-14.00  uur

* Zwemmen gr 8A
  13.00-14.00  uur

* Ontruiming
* Zwemmen gr7B
   13.00-14.00  uur

* 10 minuten gesprekken
* Papiercontainer

* Muziekles gr 6B

* 10 minuten gesprekken
* Zwemmen gr 8b
   09.00-10.00  uur

* Leerlingenraad
   verkiezingen

*Schoen
zetten gr 1- 4
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* Week van de
   mediawijsheid
* Zwemmen gr 5A en 5B
   13.00-14.00  uur

* Zwemmen gr 6A en 6C
   13.00-14.00  uur

* Zwemmen gr 5C
  09.45-10.45  uur

* Muziekles gr 5A
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* Pietenochtend

25/26

Tevredenheidsonderzoek
Uw mening over onze school vinden wij belangrijk. Het helpt ons om onze kwaliteit in kaart te brengen
en te verbeteren. Daarom organiseren wij dit jaar weer een tevredenheidsonderzoek.
Wat vragen wij van u?
Wij vragen u vriendelijk om uw mening over onze school en ons onderwijs met ons te delen. Dat kunt u
doen door op het internet een vragenlijst in te vullen.
U hebt hiervoor een uitnodiging via de e-mail ontvangen. In de e-mail vindt u een URL waarmee u naar
de vragenlijst kunt gaan. Klik op de link en kies voor de optie ‘inloggen’. Het invullen van de vragenlijst
duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 10 november.
Is het onderzoek anoniem?
De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot personen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Inschrijven 10 minuten gesprekken
Op dinsdag 14 en donderdag 16 november staan de 10 minutengesprekken weer gepland. Dit zijn
gesprekken die u informeren over de vorderingen van uw kind(eren). Zoals gebruikelijk, wordt u
verzocht om zelf de lijsten op school in te vullen. Vanaf maandag 7 november zullen de lijsten
opgehangen worden bij de trap bij de ingang van de school. We verzoeken ouders met twee of meer
kinderen bij ons op school zich op maandag 6 en
dinsdag 7 november in te schrijven in te schrijven
op de lijsten. Vanaf woensdag 8 is iedereen
welkom om de lijst te komen invullen.
Uiteraard is het van belang om de tijden van
kinderen uit één gezin op elkaar af te stemmen.
Daarnaast is het verstandig om kinderen uit één
gezin niet direct achter elkaar te plannen. Af en
toe loopt een gesprek wel eens een beetje uit.
Voor ons is het prettig als u zoveel mogelijk een tijd invult die aansluit bij een en tijdstip van een andere
ouder.

2

Kort-kort-kort
●
●
●

De papiercontainer staat dinsdag 14 november 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.
Op dinsdag, woensdag en donderdag  de ‘gruit’dagen op ‘t Palet  De kinderen leren
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig!

Lampionnenoptocht
Het is elk jaar weer een feest: het St. Maartenspel in de St. Jozefkerk. We vertellen en spelen het verhaal
over St. Maarten en we zingen met elkaar in een korte viering. Daarna staat St. Maarten buiten op zijn
paard op ons te wachten en gaan we – onder begeleiding van de blaaskapel - in een feestelijke
lampionnenoptocht naar de Marcuskerk. Daar krijgen we koek en
zopie en kunnen we elkaar nog even spreken, ontmoeten en
nagenieten.
Datum: Zaterdagavond 4 november 2017
Aanvang: 18.30 uur.
Plaats: St. Jozefkerk Hamersveldseweg 51 in Leusden.
Voedselbank
St. Maarten is bekend geworden omdat hij zijn mantel deelt. Ook
wij gaan delen. In de Jozefkerk staan weer kratten klaar voor de
voedselbank. Er is behoefte aan diverse pasta's, rijst, blikgroenten,
jam, pindakaas, chocoladehagelslag, vruchtenhagel, kleine en
grote maten luiers.
Vergeet je lampion niet!
Heel graag tot dan!
Namens de werkgroep
Ds. Maria Berends en pastor Antoinette Bottenberg
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Ouderhulp evenementenkalender
Er hebben zich heel veel ouders ingeschreven voor de ouderhulp na de
informatieavonden. We zijn ontzettend blij met deze grote respons en de
hoeveelheid hulp die jullie ons dit schooljaar gaan bieden! Op dit moment
zijn we druk bezig alle inschrijvingen per groep compleet te maken en aan
te leveren aan de Ouderraad. Dit is een behoorlijke klus, iedereen wordt
binnenkort op de hoogte gebracht hoe de verdeling is gemaakt.
De decembermaand komt met rasse schreden naderbij, de ouders die zich
hebben opgegeven om bij Sint en kerst te helpen worden als eerste
geïnformeerd.

Wij feliciteren
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Vervanging bij ziekte en afwezigheid
De dagen worden weer korter en de eerste griepverschijnselen dienen zich inmiddels weer aan in
Nederland, ook bij ons op school. Daarom willen wij u over het volgende informeren.
Bij ziekte en afwezigheid maken de Leusdense scholen gebruik van een vervangingspool. Ons bestuur
heeft samen met een groot aantal andere schoolbesturen in Nederland met deze vervangingspool
afspraken gemaakt. Alle aanvragen worden ingediend bij deze pool en deze organisatie zorgt voor de
invalleerkrachten op de verschillende scholen.
Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kunnen invalleerkrachten niet onbeperkt invallen bij
een schoolbestuur. Daarom houdt deze invalpool het aantal invalbeurten van een invalleerkracht per
bestuur goed bij om ketenbeding te voorkomen.
We proberen alles op alles te zetten om bij ziekte en afwezigheid de vervanging zo goed mogelijk te
regelen voor de groep van uw kind(eren). Helaas lukt het niet altijd om
de vervanging zo te regelen zoals wij het voor ogen hebben. Als laatste
mogelijkheid kunnen we de klas, als er geen vervanger beschikbaar is,
verdelen over de parallelgroepen. Deze oplossing kan alleen tijdelijk van
aard zijn, aangezien we de druk op andere groepen (leerlingen en
collega’s) niet te lang te groot willen laten zijn.
Bij kortdurende afwezigheid vanwege ziekte en/of scholing informeren
wij ouders niet, dit gebeurt alleen als de afwezigheid van een vaste
collega langer gaat duren. De reden van afwezigheid en de bijbehorende
oplossing wordt dan gedeeld met de desbetreffende oudergroep.

Nieuw op school
In de maand november  komen er twee nieuwe kleuters bij ons op school. In groep 1-2B start Jim en in
groep 1-2D start Mink.
We heten jullie en jullie ouders van harte welkom. We hopen dat iedereen zich snel thuis voelt  op ’t
Palet.
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Ontruiming
Op dinsdag  7 november zal er om 09.00 uur een gezamenlijke ontruiming van Antares plaatsvinden.
Omdat het om een aangekondigde ontruiming gaat, wordt iedereen vooraf op de hoogte gebracht van
datum en tijdstip van ontruimen. Met name jonge kinderen kunnen onder de indruk zijn van een
ontruimingsoefening. Wellicht dat u er ook thuis aandacht aan kunt schenken.
Doel van een ontruiming is om iedereen zo snel mogelijk op een veilige plek te brengen en
wel op een gecoördineerde manier, zonder paniek. Daarom moeten er vooraf een aantal zaken goed
geregeld zijn. Door regelmatig te oefenen en te evalueren kunnen knelpunten
worden vastgesteld en de daaruit voortkomende verbeteracties worden meegenomen naar
de volgende oefening.
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