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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onze nieuwsbrief staat normaal gesproken op onze informatiesite ISY. Deze gebruiken wij
om informatie met u te delen over het nieuwe schooljaar 2017/2018. We vinden het
noodzakelijk om zowel nieuwe ouders, als ouders waarvan het kind ook voorgaande jaren op
het Palet zat, zo goed mogelijk te informeren over de schoolstart. Vandaar deze extra
Nieuwsbrief met praktische informatie op papier. U kunt deze brief straks ook terugzien op
ISY. Zorg dat u de inlogcodes krijgt. Wij helpen u graag.
BEGINTIJD EERSTE SCHOOLDAG.
Om de kinderen een rustig gevoel te geven en zoveel mogelijk aandacht te kunnen besteden
aan een goede eerste schooldag, is het startmoment niet voor iedereen gelijk.
Op maandag 28 augustus:

De kinderen die volgend schooljaar in MB1, MB2 of BB1, BB2, BB3 zullen zitten
verwachten wij om 8.40 uur.

De kinderen die in de middenbouw en bovenbouw nieuw instromen vanuit andere scholen
om 9.00 uur.

De kinderen die in OB2, OB3 of OB4 zullen zitten verwachten wij om 10.30 uur.

De kinderen die in de onderbouw nieuw instromen vanuit andere scholen om 10.45 uur.
OUDERCONTACT EERSTE SCHOOLDAG VOOR OUDERS VAN NIEUWE KINDEREN.
Ouders van nieuwe kinderen brengen hun kind op maandag 28 augustus zelf naar school.
Nadat u uw kind naar de groep heeft gebracht, verwachten we de ouders nog even in de aula
voor een kort introductiemoment, waarbij we ook enkele regelzaken (vervoer, schoolmelk e.d.)
willen nalopen. Het zal maximaal een uur vergen. Graag bij uw dagplanning rekening houden
met dit kort overlegmoment. Alvast bedankt.

ONZE SCHOOLTIJDEN IN ALLE GROEPEN (behalve dus de eerste schooldag).
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag


08.40
08.40
08.40
08.40
08.40

-

15.00
15.00
12.30
15.00
12.30

Is uw kind ziek, geef dat dan vóór schooltijd, maar uiterlijk voor half tien telefonisch
door. Ons telefoonnummer (0495-750200) staat op ons briefpapier en dus ook op elke
brief. Een half uur voor aanvang zijn we zeker bereikbaar.
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Zonder afmelding zijn we niet alleen ongerust, maar is er ook sprake van ongeoorloofd
schoolverzuim.
Bij de administratie / op de site zijn verlofformulieren te verkrijgen voor bijzonder
verlof.

HET VAKANTIEROOSTER VAN 2017/2018.
Alle Meerderweert scholen hebben dezelfde basisplanning, maar er zijn mogelijk verschillen.
Elke school bepaalt haar eigen studiedagen (aantal en datum). Verder zit er met de “niet
Weerter scholen” verschil in het aantal Kermisdagen eind september.
Wij verzoeken u bij de planning van vakantie rekening te houden met ons vakantieoverzicht.
Leg het dus naast dat van andere schoolgaande kinderen of studenten om de verschillen in de
gaten te houden.
Omdat ook de Widdonckschool, de Maaskei en Het Palet onder andere besturen vallen, zijn er
verschillen bij dagen als Kermisdagen, studiedagen e.d.

Vakanties en vrije dagen leerlingen SBO Het Palet
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Pinkstermaandag
Zomervakantie

2017 - 2018

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
Maandag 12 februari t/m 16 februari
Maandag 2 april
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei
Maandag 21 mei
Vrijdag 6 juli t/m vrijdag 17 augustus

Aparte dagen:

Maandag 25 september
Woensdag 4 april
Maandag 25 september (kermis), woensdag 6
december, dinsdag 3 april, woensdag 4 april,
vrijdag 6 juli.

Kermisdag
Meerderweertdag
Studiedagen
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OP WELKE DAG HEEFT UW KIND GYMLES EN DUS SPULLEN NODIG?
U krijgt dit rooster uitgereikt op de eerste schooldag, maandag 28 augustus, via ISY.

ONZE SCHOOLKAMPEN.
De 3de schoolweek ( 11 t/m 15 september) staat op onze school in het teken van introductie en
schoolkamp. Elk schooljaar komen een aantal nieuwe leerlingen op onze school. De
groepssamenstelling wisselt van jaar tot jaar. Het is de bedoeling dat leerkrachten en
leerlingen elkaar in het begin van het schooljaar zo goed mogelijk leren kennen.
De onderbouwgroepen:
 Deze hebben een introductieweek in de week van 11 sept. t/m 15 sept.
 Van donderdag 14 sept. op vrijdag 15 sept. blijven wij samen slapen op school.
 We sluiten de introductieweek vrijdag af met een gezamenlijk ontbijt.
Daarna kunnen de kinderen worden opgehaald. Definitief tijdstip volgt nog.
 De overige dagen houden we ons bij deze kinderen aan de reguliere schooltijden.
De middenbouwgroepen:
de
 Hebben hun schoolkamp in de 3 week op maandag 11 sept. en dinsdag 12 sept.
 De kinderen blijven 1 nacht slapen op het kamp.
 Het schoolkamp wordt gehouden in Buitencentrum De Spar te Haelen.
 We gaan met auto’s (ouders/personeel).
 De middenbouwgroepen hebben woensdag 13 sept. een uitrustdag en dus geen school.
De bovenbouwgroepen:
de
 Hebben hun schoolkamp in de 3 week op dinsdag 12 sept., woensdag 13 sept. en
donderdag 14 sept.
 Zij zijn dus twee nachten van huis.
 Het schoolkamp wordt gehouden in Buitencentrum De Spar te Haelen.
 De bovenbouwers gaan met de fiets naar de kamp-locatie (+ 21 km).
 De bovenbouwgroepen hebben op vrijdag 15 sept. een uitrustdag en dus geen school.

-4-

Het Palet

INFORMATIEBRIEF

10 juli 2017

U KOMT TOCH OOK NAAR DE OUDERCONTACTAVOND?
Op dinsdag 5 september bent u om 19.30 uur welkom in de groep van uw kind. We willen u met
klem wijzen op het belang van deze informatieavond, want de leerkracht(en) zal u vertellen
over de werkwijze en de jaaropzet. Tevens kunt u ook al uw vragen stellen.
Op deze avond krijgt u ook informatie over de introductieweek en het kamp.
HEEFT U MOEITE MET…., GEEF HET DAN AAN.


Heeft u bezwaar tegen plaatsen van foto’s op de school-website waarop u kind staat? Of
bezwaar dat uw kind op een foto in de nieuwsbrief staat? Geef dat dan even door. Graag
schriftelijk; inleveren kan via de leerkracht.



We willen de adreslijst van de groep van uw kind uitreiken aan alle ouders van de eigen
groep. Dat is makkelijk voor afspraken e.d. Indien u hier problemen mee heeft, meld dat
dan vóór 1 september bij de eigen leerkracht. Het spreekt voor zich dat geheime
telefoonnummers niet op de uitreiklijst komen te staan. Op dinsdag 5 september wordt
deze lijst u aangereikt tijdens de oudercontactavond.

AFSPRAKEN OMTRENT SCHOOLMELK / DRINKEN.


Verandering bij levering Campina-schoolmelk.
Campina gaat komend schooljaar stoppen met de Optimel. Dit betekent dat er alleen melk
te krijgen is.
Na overleg met de ouderraad, reacties van collega’s en ouders, hebben we het volgende
besloten.
Komend schooljaar hebben de ouders de mogelijkheid om gebruik te maken van:
o - schoolmelk via Campina
o - thee via school
o - eigen drinken mee te geven ( bij voorkeur in een deugdelijke beker in verband
met afval!) ; géén prik en energie-drank.
Om een afvalberg op school te voorkomen, is het de bedoeling dat de kinderen die een
drinkpakje meekrijgen, dit lege drinkpakje in hun broodtrommel mee terug naar huis
nemen!
Na dit schooljaar zullen we bekijken welke keuze ouders gemaakt hebben.



Campina kan de eerste week na de zomervakantie nog niets leveren. Schoolmelk komt dus
pas op maandag 4 september voor ’t eerst. Geef dus de eerste week zelfdrinken mee a.u.b.
Thee is er natuurlijk wel.
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…….EN DAN NOG DIT.
Afgelopen schooljaar hebben we ondersteuning gehad van veel stagiaires en de vrijwilligers
juf Margriet, juf Rianne en meneer Jos. Wij willen hen bedanken voor hun grote inzet. Ook
volgend jaar zullen weer vele stagiaires en bovengenoemde vrijwilligers werkzaam zijn op onze
school.

Tot slot wensen wij u allemaal een heel fijne vakantie ,
mede namens het team,
Huub Hagen, directeur SBO Het Palet

.
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