
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Samen verschillend – Betrokken – Plezier” 

Uitnodiging ouderavond nieuwe school 
 

De afgelopen maanden hebben we met het team vanuit onze kernwaarden mooie stappen 

gezet richting de nieuwe school. In enkele nieuwsbrieven bent u hierover geïnformeerd. 

Samen met de MR lijkt het ons nu een goed moment om u als ouder/ verzorger uit te 

nodigen om tijdens een avond mee te denken en praten. Het is mooi dat we ons niet meer 

hoeven te houden aan allerlei beperkende maatregelen en dat we u kunnen uitnodigen op 

school. 

 

Wie? Ouders en verzorgers van Het Palet. 

Wanneer? Dinsdagavond 5 april om 19.00 uur. 

Wat? Informatie over het proces en de opbrengsten tot nu toe en gespreksgroepen waarin 

vragen gesteld worden aan ouders. 

Waarom? We willen ouders de gelegenheid geven betrokken te zijn bij het proces. De input 

neemt de werkgroep mee. 

 

 

Hoe? Aanmelden voor vrijdag 1 april door een mail te sturen naar: 

directie@hetpalethaaksbergen.nl  
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Beste kinderen, ouders, verzorgers van het Palet, 

 

Het is al een tijd geleden dat ik jullie op de hoogte heb gehouden rondom mijn 

ziekte.  

Een korte update omdat ik denk dat er ook ouders zijn die mij nog niet zo goed 

kennen. 

Helaas zit ik al geruime tijd in de ziektewet. In 2018 is er bij mij eierstokkanker 

geconstateerd en een operatie was onvermijdelijk. Gevolgd door 6 chemokuren. 

Heel blij was ik ook dat ik in schooljaar 2020-2021 mijn beroep weer kon 

uitoefenen. Helaas heb ik mij in juni 2021 weer ziek moeten melden omdat de 

ziekte weer terugkwam. Een flinke domper.  

 

In overleg met de internist ben ik in november 2021 weer begonnen met 

chemokuren. De CT-scan van afgelopen februari liet een positief beeld zien. De 

kuur slaat aan. Dit gaf mij, en ons een gezin, een grote opkikker om door te gaan 

met de volgende 3 chemokuren.  

Begin april is de laatste kuur, waarna half april een CT-scan volgt. Het blijft heel 

spannend. 

Af en toe kom ik op school om de kinderen en collega's te zien en te spreken. Al 

moet ik wel bekennen dat de corona mij daar wel in beperkt omdat ik huiverig 

ben om besmet te worden.  

Op naar de laatste loodjes.....    

 

Een ander leuk moment wat ik met u wil delen was het volgende; 

Dinsdag 11 januari was ik 25 jaar in dienst bij stichting Keender. Dit hebben mijn 

lieve collega's en het bestuur niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Totaal 

verrast was ik ook dat er een lunch thuis werd bezorgd en de kinderen hierbij 

ook aanwezig waren. Erg lekker en het was heel gezellig.  

Kortom zeer geslaagd.     

 

    

 

Hartelijke groet, 

Sylvia Luttikhold  

  



Personeel 

Als collega’s verlof hebben, vanwege ziekte of door andere omstandigheden, is het steeds 

moeilijker om vervanging te vinden. We proberen regelmatig intern e.e.a. op te vangen en 

merken dat daarbij andere werkzaamheden blijven liggen. Heeft u een 

onderwijsbevoegdheid en bent u zo nu en dan beschikbaar om in te vallen op onze school, 

wilt u dit dan kenbaar maken bij Miriam?  

 

Helma Orriens (groep 1-2C) is al enige tijd ziek thuis. Ze heeft long-covid en is daardoor de 

komende weken niet in staat om te werken. De oudergesprekken die gepland staan gaan 

gewoon door. We wensen Helma een goed herstel. 

 

Vanwege het zwangerschapsverlof van Kim Immink, werkt Pamela Surink sinds kort voor 

groep 3A op de donderdag en de vrijdag. We hebben Kylie Kamphuis bereid gevonden om de 

uren van Pamela over te nemen op de dinsdag, de donderdag en de vrijdag. Ze werkt dan als 

onderwijsassistent in de middenbouw. Veel plezier op onze school Kylie! 

 

 

 

Thuiswerken 

Nu de corona veel minder aanwezig is in de school en daardoor minder kinderen thuis 

hoeven te blijven, hebben we besloten om tijdens schooltijd niet meer via TEAMS te 

communiceren met de kinderen die thuis zitten. Ook geven we geen weektaken meer mee. 

Kinderen die positief getest zijn en niet erg ziek zijn kunnen de dagen dat ze niet naar school 

kunnen thuis aan de slag met Snappet, Squla, Spelling of een mooi boek lezen. 

 

 

Vervoer en parkeren 

Het is niet altijd mogelijk om te voet of met de fiets naar school te komen en toch is dit heel 

wenselijk. Bewegen is gezond en het maakt de situatie rond de school veiliger voor alle 

kinderen.  

Hoi! Mijn naam is Kylie Kamphuis, ik ben 19 jaar oud en 

woon in Haaksbergen. In juli 2021 heb ik mijn diploma 

gehaald als onderwijsassistent. 

Vanaf deze week ben ik begonnen als 

onderwijsassistent op Het Palet. In mijn vrije tijd hou ik 

van sporten en ook van een gezellig feestje met 

vrienden en familie. Ik hoop er een leuke en gezellige 

tijd van te maken!  

 



Komt u met de auto, parkeer deze dan in de vakken op een van de parkeerplaatsen, of in 

een straat aangrenzend aan onze school. De heren van de handhaving keuren het niet goed 

als er auto’s geparkeerd worden op het gras.  

 

 
 

Op weg naar Pasen 
 
Aan de leerkrachten en ouders van alle jongens en meisjes 
van de basisscholen. 
 

Ook met Pasen willen wij graag aandacht schenken aan inwoners van Haaksbergen 
die het moeilijk hebben door b.v. ziekte, ouderdom of een lichamelijke beperking. Wij 
bezoeken dan deze mensen en brengen een kleine attentie mee in de vorm van een 
fruitpakketje. Dat doen we bij mensen die nog zelfstandig wonen maar ook bij hen 
die in het Saalmerink, het Wiedenhof, het Zorghotel wonen of in een andere woon-
zorg locatie in Haaksbergen. 
 
De mensen zijn vaak erg blij met deze aandacht en ervaren het als steun dat er 
vanuit de gemeenschap naar hen wordt omgezien. 
 
U kunt ons helpen dit te realiseren door de kinderen hiervoor fruit zoals appels, 
sinaasappels en mandarijnen (geen kwetsbaar fruit zoals bananen), kleine 
blikjes fruit, chocolade eitjes etc. mee te geven naar school. Een tekening of 
een gedichtje is ook altijd welkom. Het fruit wordt door de school tot Witte 
Donderdag ingezameld.(11-14 april) 
 
Voor de viering op Witte Donderdag 14 april om 19:00 uur in de Pancratiuskerk wordt 
een fruitmand gemaakt die na afloop van de viering wordt bezorgd bij een gezin met 
kinderen die het bijzonder moeilijk hebben. 
 
Wij hopen dat u net als voorgaande jaren weer van harte meedoet aan deze actie en 
danken u voor uw medewerking. 
 
De bezoekgroep Haaksbergen 
Parochie Franciscus van Assisië 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kalender: 

1 april   Studiedag team: alle kinderen vrij! 

5 april  Ouderavond: zie hierboven 

12 april  Handbaltoernooi groep 7-8 

18 april  Tweede Paasdag 

22 april  Koningsspelen 

 

 


