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Beste ouders,
Hierbij de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Iedere eerste dinsdag van de maand ontvangt u de
nieuwsbrief via de mail. Daarnaast wordt de nieuwsbrief ook op onze site gezet: www.obstpalet.nl
In de nieuwsbrief staat het nieuws van de school. Wij wensen u veel leesplezier.
Start visietraject nieuwbouw (IKC) obs ’t Palet
Zoals u in de krant heeft kunnen lezen is het de bedoeling dat in 2021 een (I)KC wordt gebouwd waar
onze school, als afzonderlijke school, onderdeel van gaat worden. Inmiddels is hiervoor het
visietraject gestart. Dit houdt in dat wij, als school, in de komende paar maanden een aantal
bijeenkomsten zullen bijwonen, waarin wij aangeven wat onze wensen zijn ten aanzien van deze
nieuwbouw. Dit doen wij in overleg met de St. Willibrordusschool. Zij zullen, naast onze school, ook
een afzonderlijke basisschool worden in het (I)KC. Daarnaast wordt er gesproken met verschillende
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en andere belanghebbenden. Het is de bedoeling dat er eind
april/ begin mei een concreet plan wordt voorgedragen aan de gemeenteraad. Wij zullen u op de
hoogte houden van de ontwikkelingen hierin.
ANWB Streetwise
Maandag 10 december is er een gastles van de ANWB Streetwise op onze school. Het doel hiervan is
dat alle leerlingen zich bewust worden van het verkeer waaraan zij dagelijks deelnemen.
De ochtend is verdeeld in drie onderdelen. De leerlingen van groep 1-2 zullen deelnemen aan Toet
toet Auto. De leerlingen van groep 3-4-5 aan Blik en klik. De leerlingen van groep 6-7-8 aan
Trapvaardig. De leerlingen van groep 6-7-8 moeten hiervoor op de fiets komen.
Deze onderdelen worden gegeven door professionele instructeurs. Wilt u meer informatie hierover?
Dan kunt u kijken op: https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise
Sinterklaas
Woensdag 5 december is het Sinterklaas. Natuurlijk komt Sinterklaas met zijn Pieten deze dag ook bij
ons op school. Ze bezoeken alle groepen. Voor groep 1 t/m 5 nemen ze cadeautjes mee. In groep 6
t/m 8 maken de leerlingen surprises. Deze surprises moeten zij dinsdag 4december tussen 16.00 en
16.30 uur op school brengen. We gaan er een gezellige dag van maken.
Edukans
Vrijdag 23 november heeft juf Kelly vijf goed gevulde schoenendozen weggebracht naar het
verzamelpunt van Edukans. Wat zijn er veel spullen in de schoendozen gedaan. Wij willen iedereen
die een bijdrage heeft gedaan enorm bedanken! Hier worden veel kinderen in Ghana, Irak, Sri Lanka,
Albanië en Moldavië enorm blij mee gemaakt.
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Bericht Stichting Oponoa over het lerarentekort en de invalproblematiek
Het primair onderwijs dreigt in 2022 een tekort te hebben van 4.100 voltijds leraren en schoolleiders.
Dit tekort kan oplopen tot 11.000 voltijdsbanen in 2027. Ongeveer een kwart van de leraren in het
primair onderwijs is ouder dan 55 jaar en nadert het pensioen. De instroom van pabostudenten is de
afgelopen jaren gedaald en die trend zet naar verwachting door. Een aantal regio’s heeft al last van
een tekort aan beschikbare invallers. De voorspelling is dat vrijwel alle regio’s de komende jaren te
maken krijgen met groeiende lerarentekorten in het basis- en speciaal onderwijs.
Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem. Schoolleiders en besturen zijn dagelijks op
zoek naar oplossingen. Op alle scholen van de stichting OPONOA lukt het nog steeds de formatie
rond te krijgen en daarnaast hebben we zelfs nog een aantal vaste invallers in onze invalpool.
Aangezien wij nog steeds te maken hebben met krimp is er geen zorg over de formatie op onze
scholen voor het volgende schooljaar. Echter waar wel een probleem kan ontstaan is bij de
vervanging van leerkrachten die uitvallen. Ja, wij hebben een aantal leerkrachten die in onze vaste
invalpool zitten, maar deze zijn voor een gedeelte al ingezet op leerkrachten die voor langere tijd
uitgevallen zijn. Als meerdere leerkrachten in een week uitvallen door bijvoorbeeld griep, hebben we
mogelijk al een probleem om voldoende vervangers te vinden. Veel leerkrachten die bij ons op de
lijst staan om vervanging te doen, staan ook bij andere besturen op de rol. Hierdoor is het mogelijk
dat op het moment dat wij een beroep op deze invaller willen doen, hij of zij al bij een ander stichting
is ingezet.
Binnen de stichting hebben wij een stappenplan hoe te handelen indien er geen invaller beschikbaar
is. In allerlaatste instantie zal er, door de omstandigheden gedwongen, voor gekozen worden om een
groep naar huis te sturen.
In de schoolgids van obs ’t Palet kunt u onder kopje 7.4 lezen wat de procedure is wanneer er geen
inval is.
Brandoefening
Maandag 26 november en vrijdag 30 november hebben we brandoefeningen gedaan. Maandag 26
november hadden we (zogenaamd) brand in school en vrijdag 30 november was er (zogenaamd)
brand bij garage Kolkman. Wij, als school, vinden het belangrijk om de leerlingen bij te brengen wat
ze in beide situaties moeten doen. Beide brandoefeningen zijn goed en rustig verlopen.

Obs ’t Palet, Nolensstraat 14 7141 VG Groenlo
T.: 0544-463135 E.: directie@obstpalet.nl W.: www.obstpalet.nl
Kerstviering
Donderdag 20 december is de kerstviering bij ons op school. Deze zal van 17.00 tot +/- 19.00 uur
duren. Dit schooljaar wordt de kerstshow voorbereid door Amber Hofstede.
Ook is er weer een kerstdiner. Net zoals ieder jaar willen wij u, als ouders, vragen weer wat lekkers te
maken. Vanaf maandag 10 december t/m vrijdag 14 december hangt hiervoor een intekenlijst in de
klassen. Hierop kunt u aangeven wat u wilt gaan maken. Mocht u niks aangeven dan wordt u
ingedeeld om wat te maken.
Donderdagochtend 20 december worden er kerstbakjes gemaakt. Donderdagmiddag zijn de
leerlingen vrij. Ook vrijdagmiddag 21 december zijn alle leerlingen vrij.
U wordt nog nader geïnformeerd over de kerstviering.
Technieklokaal groep 7-8
Dinsdagochtend 18 december gaan de leerlingen van groep 7-8 voor de tweede keer naar het
technieklokaal in Lichtenvoorde. We wensen ze veel plezier.
Inloopochtend
In de maand januari of februari worden er inloopochtenden georganiseerd. U kunt, als ouder, dan
zien hoe er lesgegeven wordt bij ons op school. U krijgt hier binnenkort nadere informatie over.

De volgende nieuwsbrief komt dinsdag 8 januari uit!

Het team wenst u fijne feestdagen
en gelukkig en gezond 2019!!

