
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 01 2022-2023 

 

De zomervakantie is voorbij. De teamleden hebben genoten van een zonnige zomer en hopen dat 

alle kinderen en hun ouders en verzorgers dit ook hebben gedaan.  

We gaan aanstaande maandag weer van start, kleurrijk, fris en fruitig! 

De school is van binnen en buiten goed schoongemaakt en alles is weer keurig ingericht om alle 

kinderen weer een prima plek te bieden.  

 

Eerste schooldag 

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. In de middagpauze is er een lekkere 

versnapering voor alle kinderen. We maken er een fijne en gezellige eerste schooldag van samen.  

Vanaf dinsdag mogen de kinderen weer zelfstandig naar binnen komen vanaf 8.20 uur. De ouders 

van de instromers zijn welkom om mee te lopen naar het lokaal van hun kind.  

 

Kennismakingsgesprekken 

We vinden het contact met u en een goede start van het schooljaar heel belangrijk. Daarom houden 

we in het begin van het schooljaar al kennismakingsgesprekken. U kunt zich hiervoor inschrijven 

vanaf maandag 5 september rond 8.30 uur t/m vrijdag 9 september via de Parro-app.  

Wilt u wat meer informatie over de teamleden, neem dan eens een kijkje op de website van de 

school www.hetpalethaaksbergen.nl  

 

Informatie groep 

We hebben afgesproken dat alle praktische informatie (bijv. de gymtijden) binnenkort met u gedeeld 

wordt via Parro.  

 

Vakanties 

Vorig jaar hebben we u geïnformeerd over het gegeven dat de basisscholen in Haaksbergen zich 

moeten houden aan de vakanties van Regio Noord. Dit geldt echter niet voor de herfstvakantie en de 

voorjaarsvakantie, omdat dit adviesdata van de overheid zijn. We stemmen deze vakanties in 

Haaksbergen af tussen het Voortgezet Onderwijs (Het Assink) en de Haaksbergse basisscholen. Dit 

betekent in de praktijk dat we soms met Noord en soms met Midden meegaan. 

Kijk dus altijd goed op de website in de kalender of bij schoolvakanties. 

Dit schooljaar is de herfstvakantie van 24 t/m 28 oktober 2022 en de voorjaarsvakantie van 27 

februari t/m 3 maart 2023. 

 

http://www.hetpalethaaksbergen.nl/


 

Ziekmelding 

Als uw kind ziek is en niet op school kan komen, belt u dan tussen 8.00 uur en 8.20 uur naar school 

(0535723993) om uw kind af te melden. (dus niet via Parro of mail) 

 

 

We wensen alle kinderen een heel fijn schooljaar op Het Palet! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


