
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 06 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Deze week zette de berichtgeving alles weer even op zijn kop. Maandagmorgen is nog de hele school 

prachtig in kerstsfeer gebracht. In de hal en de gangen is het versierd met ballen, sterren en andere 

kerstcreaties. Helaas bereikte ons maandagavond de eerste berichten dat de kinderen alsnog een 

derde vakantieweek zouden krijgen. We zijn snel gaan schakelen met elkaar en hebben het 

alternatieve kerstprogramma deze week uitgevoerd. Woensdag was de kerstlunch; heel gezellig met 

heerlijke traktaties van Bakker Bart. Groep 6 heeft nog extra hard geoefend voor het Kerstoptreden 

en omdat deze niet live opgevoerd kon worden, is het gefilmd. Vrijdag wordt het in alle groepen 

bekeken door de andere kinderen. In veel groepen zijn kerstkaarten gemaakt en wellicht is het een 

idee om iemand te verrassen met zo’n zelfgemaakte kaart.  

 

De komende week zijn teamleden ingezet voor de noodopvang en zullen ze thuis en op school 

werkzaamheden uitvoeren. Alle kinderen die uiterlijk vrijdag 17 december zijn aangemeld voor de 

Noodopvang (via directie@hetpalethaaksbergen.nl ) zijn welkom. Alleen de hoofdingang is geopend. 

Onze vakantie start op vrijdag 24 december. Vanaf dat moment zit de school ook dicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 17 december laatste schooldag: start kerstvakantie kinderen 

• 20 t/m 23 december Noodopvang voor ouders met cruciaal beroep 

• 24 december Kerstvakantie personeel 

• 31 januari 2022 Basketbaltoernooi groep 7-8 (onder voorbehoud) 

Namens het hele team wil ik iedereen fijne 

feestdagen wensen. Geniet met elkaar. 

Vele lichtpunten en alle goeds voor 2022! 
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Kalender 

In verband met het verschuiven van de zomervakantie verschuift ook de studiedag van 8 juli naar 15 

juli. Donderdag 14 juli is dus de laatste schooldag voor alle kinderen van groep 1 t/m 7. Groep 8 heeft 

twee dagen eerder vrij. 

 

Personeel 

Els Wielens gaat ons verlaten. Zij neemt afscheid van onze school en ook van Stichting Keender. Els 

heeft vele jaren met veel plezier en enthousiasme op de Dr. Ariëns gewerkt, als leerkracht, intern 

begeleider, adjunct directeur en waarnemend directeur. De afgelopen maanden heeft Els ons op 

allerlei gebied ondersteund en we gaan haar enorm missen. We wensen haar via deze weg heel veel 

geluk met alles wat op haar pad gaat komen! 

Vlak voor de zomervakantie werd bekend dat Miranda Bouwman zou vertrekken en we hebben toen 

Rian Renting bereid gevonden tijdelijk IB-werk op onze school op zich te nemen. De afgelopen 

periode hebben we gezocht naar een nieuwe intern begeleider en deze gevonden in de persoon van 

Wendy Leeuw. Zij zal in januari al twee dagen werkzaam zijn en vanaf februari vier dagen per week. 

Rian gaat haar werkzaamheden in januari afbouwen en zorgen voor een goede overdracht. We willen 

Rian al vast bedanken en Wendy veel succes en plezier toewensen. 

 

 

 

 

Mijn naam is Wendy Leeuw, getrouwd  met 

Maarten en moeder van 2 kinderen. 

Sanne van 16 en Thijs van 13. Ik werk al meer 

dan 20 jaar in het onderwijs en heb daarin veel 

gedaan. Van sportleraar tot groepsleerkracht, 

leerkracht van een plusklas en vooral als intern 

begeleider. 

 

Ik houd van buiten zijn, wandelen, in de tuin 

werken, gewoon even lekker genieten van de 

zon. Lees graag een goed boek, houd van 

gezelligheid en sinds een paar jaar kun je me 

ook vinden op de golfbaan.  

Ik heb enorm veel zin om te beginnen op het 

Palet en om jullie allemaal te leren kennen. 

 

 

 

 

 



Kim Immink (groep 3a) is in blijde verwachting en samen met Arjan verwachten ze hun tweede kindje 

medio juni 2022. 

Nieuwbouw 

Het is even stil geweest rondom de nieuwbouw van onze nieuwe school. Maar achter de schermen Is 

er flink doorgewerkt. Samen met jullie als ouders en met wijkraad Zienesch-Wolferink hebben we 

ons sterk gemaakt voor een gymvoorziening bij onze nieuwe school. Het goede nieuws is dat de 

gemeenteraad hier gehoor aan heeft gegeven. Een wijs besluit voor de wijk en onze kinderen. Verder 

kunnen we jullie melden dat er een zogenaamd voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt bij de 

gemeente, om ons nieuwe IKC te kunnen bouwen op de voormalige Ariënslocatie. Met het team zijn 

we bezig om vanuit onze verbindende kernwaarden “Samen verschillend, plezier en betrokken” te 

werken naar een visie die als uitgangspunt dient voor ons onderwijs in het nieuwe 

Kindcentrum.  Deze kernwaarden en visie vormen ook de basis voor het programma van eisen, dat 

vervolgens als uitgangspunt zal dienen voor het ontwerp. We verwachten dat het programma van 

eisen medio maart gereed zal zijn. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Zien! en nieuwe rapporten 

Momenteel zijn we druk bezig met de inhoud en de vormgeving van de nieuwe rapporten. De 

kinderen van groep 1-2 krijgen een rapport vanuit Onderbouwd. De rapporten van groep 3 t/m 8 

gaan groei en resultaten in beeld brengen en worden ook deels ingevuld door de kinderen zelf.  

We hebben met de vormgever afgesproken, dat we de komende jaren het rapport nog verder 

kunnen aanpassen. Gezien het proces waarin we ons bevinden is dit een fijn gegeven. 

Alle leerkrachten hebben ook het meetinstrument Zien! voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

voor de eerste keer ingevuld. Tijdens de studiedag in november hebben we hier uitleg over gehad. 

 

Sinterklaas 

Op vrijdag 3 december hebben we Sinterklaas op bezoek gehad. Even was het spannend of hij wel 

zou komen. Gelukkig wist hij Het Palet te vinden, samen met zijn roetveegpieten. Vanwege de 

coronamaatregelen bleef hij in de hal van de school en daar ontmoette hij alle groepen 1 t/m 5. 

Sinterklaas wist veel over de kinderen te vertellen. Ook genoot hij van de optredens van de kinderen. 

De Sinterklaascommissie, bestaande uit teamleden en ouders, hadden het allemaal erg goed 

georganiseerd. 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad: 

Dankjewel  aan alle kinderen en ouders die de pepernoten en speculaas actie van Basisschool het 

Palet tot een groot succes hebben gemaakt in 2021 

De kas is gespekt met een netto opbrengst van €4300. Dit is een heel mooi bedrag!  

De opbrengst komt ten goede aan onze leerlingen. De ouderraad moest nog bepalen waaraan we dit 

geld het beste kunnen besteden.  

In het overleg van de ouderraad op 7 december 2021 is beslist dat we hiervan in ieder geval nieuwe 

schoolshirts gaan aanschaffen voor onze kleurrijkste basisschool in Haaksbergen. 

Want hoe leuk is het dat alle kinderen van school in hetzelfde schoolshirt tijdens de avondvierdaagse, 

sporten op de sportdag en herkenbaar zijn tijdens de schoolreisjes.  

 



Bonifatiuskerk 24 december: ‘Kinder-Kerst Walk-through’ 

In plaats van de kleuter- en gezinsviering zal er vrijdag 24 december tussen 15.30 en 17.00 uur een 

‘Kinder-Kerst Walk-through’ plaatsvinden in en om de Bonifatiuskerk. Kinderen met familie en 

belangstellenden kunnen een route van zo’n 20 minuten lopen langs verschillende levende (!) figuren 

uit het Kerstverhaal, Maria, Jozef, herders en schapen, Herodes en anderen … , een kaarsje 

aansteken bij de stal, een kerstwens hangen in een boom, een ster vouwen, kijken naar een korte 

Kerstfilm, luisteren naar een engelenkoortje en midwinterhoornblazers, iets drinken … Kinderen 

vanaf groep 6 en volwassenen vragen we een mondkapje te dragen. Je hoeft je niet aan te melden, 

maar als jij je aanmeldt bij franciscusbende@franciscusparochie.nl dan geven we jou een starttijd. Zo 

kunnen we belangstellenden over de anderhalf uur spreiden. Kom ook en snuif het Kerstverhaal op! 
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