
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomervakantie is voorbij. Een nieuw schooljaar, een nieuwe start, een nieuwe school..! 

 

Het Palet opent maandag de deuren en het team verwelkomt graag de kinderen. We zien er enorm 

naar uit.  

Voor en in de vakantie is ontzettend hard gewerkt aan het inrichten van de lokalen en extra ruimtes 

in het gebouw. Ook om de school hebben hoveniers de tuin grondig aangepakt en alles ziet er keurig 

uit. Op het plein is een nieuw interactief speeltoestel geplaatst en deze zullen we maandag in gebruik 

gaan nemen. 

 

Eerste schooldag 

Alle kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom en kunnen de school binnenlopen. Alle leerkrachten staan ’s 

morgens bij aanvang op het plein om de kinderen te verwelkomen. Aan het einde van de dag lopen 

ze ook met de kinderen mee naar buiten. De kinderen mogen een kleedje of grote handdoek 

meenemen voor een gezellige picknick. Ze eten hun eigen meegebrachte lunch op en krijgen nog een 

kleurrijke traktatie. We maken er een fijne en gezellige eerste schooldag van samen.  

Hieronder hebben we zo duidelijk mogelijk geprobeerd uit te leggen, waar de diverse in- en 

uitgangen van de groepen zijn.  

Graag hadden we ook alle ouders en verzorgers ontmoet op de eerste schooldag, maar stellen dit 

nog even uit. Aan het einde van de Gouden Weken komt er een moment waarop we u uitnodigen. 

Nog even geduld dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corona 

Deze week is een nieuwe beslisboom gepubliceerd op basis van de nieuwste richtlijnen. Probeer deze 

beslisboom te gebruiken. 

 



• Op dit moment kunnen ouders alleen op afspraak onder schooltijd in het schoolgebouw 

komen. Ook als u na schooltijd naar binnen wilt komen, verzoeken we dit van tevoren te 

overleggen met de leerkracht of de directeur.  

• Traktaties van de kinderen mogen meegegeven worden naar school en hoeven niet meer per 

stuk verpakt te worden. 

• We laten de kinderen regelmatig de handen wassen en ventileren de ruimtes goed. 

Personeelsleden houden minimaal 1.5 meter afstand van elkaar en in gesprekken ook van 

ouders. 

 

PARRO/ Kennismakingsgesprekken 

Binnenkort kunt u zich via PARRO inschrijven voor een kennismakingsgesprek. Het is belangrijk dat u 

daarvoor de PARRO-app installeert en uw account activeert. De activatielink is deze week nogmaals 

verstuurd naar de ouders die het account nog niet hadden geactiveerd. De komende tijd wordt er 

regelmatig informatie met u gedeeld via PARRO, het is daarom belangrijk om bovenstaande z.s.m. 

te regelen. Vanaf nu kunt u ook uw privacy-voorkeuren (7) via deze app doorgeven. 

De kennismakingsgesprekken vinden plaats in de tweede en derde schoolweek. De kinderen van 

groep 3 t/m 8 zijn ook bij de gesprekken aanwezig.  

 

Personeel 

Sylvia Luttikhold groep 1-2 zal zoals het er nu naar uit ziet langere tijd afwezig zijn. Loes Visschedijk 

komt voor haar invallen op de donderdag en de vrijdag. Loes heeft veel ervaring in het onderwijs en 

ook met het jonge kind. 

 

Jaarkalender 

Voor de zomervakantie zijn de studiedagen en vakanties met u gedeeld. Binnenkort verschijnt de 

schoolgids op de nieuwe website, daar staan alle data ook nog een keer in vermeld. Op dit moment 

wordt er nog hard gewerkt aan de website. www.hetpalethaaksbergen.nl 

 
Gymrooster 2021 – 2022  

Tijd  Maandag  Dinsdag      Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

08.30-
09.20   

Groep 7 A *  Groep 7 B *  8.30-9.15     Groep 8 A     

09.20-
10.00   

Groep 6 A *  Groep 6 B *  9.15-10.00     Groep 5 B     

10.10-
11.00   

Groep 4 A *  Groep 4 B *  10.00-
10.45  

 Groep 3 A -  Groep 5 A   Groep 6 A-  

11.00-
11.50   

Groep 3 A *  Groep 3 B *  10.45-
11.30  

 Groep 3 B -  Groep 8 B   Groep 6 B-  

                     

12.45-
13.30   

Groep 5 A  Groep 8 A  12.45-
13.30  

Groep 4 A  Groep 7 A  Groep 6 A -  

13.30-
14.15   

Groep 5 B  Groep 8 B  13.30-
14.15  

Groep 4 B  Groep 7 B  Groep 6 B -  

  
*vakleerkracht  
 
Op deze dagen hebben de kinderen gymkleding (t-shirt, broekje en schoenen) nodig. Kinderen kleden 
zich om in de kleedkamers bij de gymzaal. 
 

http://www.hetpalethaaksbergen.nl/


Emailadressen personeel 

Hieronder vindt u de emailadressen van de medewerkers van Het Palet. U kunt deze gebruiken voor 

het maken van een afspraak of korte mededelingen.  

Medewerkers Mailadres Functie 

Miriam van der Heide m.vanderheide@keender.nl Directeur 

Thijs Aalbers t.aalbers@keender.nl  Vakleerkracht 

Wanda ten Asbroek  w.tenasbroek@keender.nl  Leerkracht groep 4 

Cindy Wentink – Beunk c.wentink@keender.nl  Leerkracht groep 4 

Margret Buurman  - Leferink m.buurman@bsholthuizen.nl  Administratie 

Judith Lubberink j.lubberink@keender.nl  Leerkracht groep 5 

Madelon Dirks m.dirks@keender.nl  Leerkracht groep 4 

Patricia Döbber p.dobber@keender.nl  Leerkracht groep 5 

Nathalie Hoens – Nijenhuis n.hoens@keender.nl  Leerkracht groep 3 

Kim Immink - Mulder k.mulder@keender.nl  Leerkracht groep 3 

Henri Janssen h.janssen@bsholthuizen.nl  Conciërge 

Petra Leferink - Weusthof p.leferink@keender.nl  Leerkracht groep 6 

Willemien Lohues  w.lohues@keender.nl  Leerkracht groep 6 

Sylvia Luttikhold - Middelhuis s.luttikhold@keender.nl  Leerkracht groep 1-2 

Ulrike Michorius – Wijlens u.wijlens@keender.nl   Leerkracht groep 3 

Robert Migchielsen r.migchielsen@keender.nl  Leerkracht groep 5 

Ria Modderkolk r.modderkolk@keender.nl  Onderwijsondersteuner 

Marga Nibbelink - Vossebeld m.nibbelink@keender.nl Leerkracht groep 1-2 

Helma Orriëns – Menkehorst h.orriens@keender.nl  Leerkracht groep 1-2 

Roza Papenborg r.papenborg@keender.nl  Leerkracht groep 7 

Marion Pelle m.pelle@keender.nl  Leerkracht groep 8 

Rian Pot - Gorter r.pot@keender.nl  Leerkracht HB - Plusklas 

Marion Reimerink m.reimerink@keender.nl  Onderwijsassistent 

Rian Renting r.renting@keender.nl  Intern Begeleider  

Kim Rombouts k.rombouts@keender.nl  Leerkracht groep 6 

Karlijn Scholten k.scholten@keender.nl  Onderwijsassistent 

Carin Smeenk – van der Vegt c.smeenk@keender.nl  Leerkracht groep 1-2  
Intern Begeleider 

Marije Sonderen m.sonderen@keender.nl  Leerkracht groep 8 

Paméla Surink - Ooink p.surink@keender.nl  Onderwijsassistent 

Lotte ten Thije o.g. Boonkkamp l.tenthije@keender.nl  Leerkracht groep 8 

Britt Vogt b.vogt@keender.nl  Leerkracht groep 1-2 

Monique Waanders m.waanders@keender.nl   Leerkracht groep 7 

Denise Weegerink d.weegerink@keender.nl  Leerkracht groep 7 

Cindy Wissink - Ponds c.ponds@keender.nl  Leerkracht groep 3 
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