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Beste ouders,
Hierbij de zevende 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.
Oudertevredenheidsonderzoek
Afgelopen week heeft u een verzoek ontvangen van de Onderzoek en Innovatiegroep om het
oudertevredenheidsonderzoek voor onze school in te vullen. Het is voor ons, als school, belangrijk dit
u dit onderzoek invult, zodat wij hier eventueel nog aandachtspunten uit kunnen halen. Wij willen u
verzoeken dit onderzoek in te vullen.
Staking 15 maart
Zoals u misschien heeft gehoord in het nieuws staat er vrijdag 15 maart een onderwijsstaking
gepland. Wij hebben er als team voor gekozen om niet deel te nemen aan deze staking, omdat de
onderhandelingen ten aanzien van het onderwijs op dit moment nog bezig zijn. Wij willen het
resultaat hiervan afwachten. Alle leerlingen worden dus aanstaande vrijdag op school verwacht.
Verslag studiedag
In de afgelopen weken zijn er meerdere studiedagen geweest. Tijdens deze studiedagen hebben wij
een bezoek gebracht aan basisschool Los Hoes in Haaksbergen, een cursus gevolgd en succesvol
afgerond over ‘uitleg en opdrachten controleren’ en hebben wij meer inzicht gekregen in de
persoonsontwikkeling van leerlingen. Het waren twee zeer inspirerende en zinvolle studiedagen.
Iris Connect
Misschien heeft u ze al wel zien staan: twee Ipads op een standaard in de klas. Wat is nou precies de
bedoeling hiervan? Zoals u weet zijn wij ons, constant aan het ontwikkelen. Hierbij hoort ook
reflectie op je eigen handelen. Via Iris Connect nemen wij onszelf op om zo te kijken naar hoe wij
handelen in de klas, op het plein of ergens anders. Deze beelden kijken wij dan individueel of met de
collega’s terug om hier zo leerpunten voor onszelf uit te halen.
Nieuwbouw (I)KC
Zoals in voorgaande nieuwsbrief benoemd, zijn wij samen met de St. Willibrordusschool bezig om
een (I)KC te vormen. Hierbij zullen obs ’t Palet en de Willibrordusschool als afzonderlijke scholen een
plek krijgen. Inmiddels is het visietraject afgerond. Hier is een rapport van gemaakt, waarin
beschreven staat wat wij als school wensen ten aanzien van de nieuwbouw. Dit rapport wordt nu aan
de gemeenteraad aangeboden met als doel dat de gemeente geld vrij gaat maken om de nieuwbouw
te realiseren. Wij houden u op de hoogte van het verdere traject.
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Veiligheidsonderzoek leerlingen
Ook dit schooljaar is er een veiligheidsonderzoek afgenomen bij de leerlingen van groep 6, 7 en 8.
In dit onderzoek worden vragen gesteld over het welbevinden van de leerlingen. Uit dit onderzoek is
gebleken dat de leerlingen de school een veilige school vinden. Hiervoor ontvangen wij het certificaat
Veilige school. Hier zijn wij erg trots op! Natuurlijk blijven wij goed letten op het welbevinden van
onze leerlingen. Dit is voor ons zeer belangrijk.
Handballes
Afgelopen maandag heeft groep 3 t/m 6 handballes gehad van de handbalvereniging. Dit vond plaats
tijdens de gymles. De leerlingen hebben het als een leuke les ervaren.
Technieklokaal
Dinsdag 12 maart gaat groep 7/8 voor de derde keer naar het technielokaal in Lichtenvoorde.
Tennisles:
Maandag 18 maart krijgen groep 1 t/m 8 tennisles van een tennisleraar. Groep 1/2 krijgt dit
‘s ochtends in de speelzaal. Groep 3 t/m 8 krijgt deze tennisles tijdens de gymles.
Week van het geld
Woensdag 27 maart krijgt groep 6 t/m 8 een gastles krijgen Steentjes Makelaars-regiobank over de
Week van het Geld.

De volgende nieuwsbrief komt dinsdag 2 april uit!

