
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 02 2022-2023 

 

 

De eerste weken van het schooljaar vliegen om! Het was fijn om ouders en verzorgers van onze 

leerlingen te ontmoeten tijdens de kennismakingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken krijgen we 

waardevolle informatie en leren we elkaar beter kennen. Een Gouden start van het schooljaar. 

 

Ondertussen hebben we van nagenoeg alle ouders de ouderhulpformulieren weer terug. Wat fijn om 

te zien dat zoveel ouders hun bijdrage willen leveren aan school, in welke vorm dan ook! Op dit 

moment worden alle formulieren verwerkt in een overzicht, dat we gebruiken bij de organisatie van 

de activiteiten. 

 

Afgelopen vrijdag  hebben de kinderen kunnen genieten van het Fit&Fun programma op het plein. 

De kinderen beleefden veel plezier aan de activiteiten en ook het lekkere fruit vond gretig aftrek.  

https://youtu.be/uk96y5BsBcA 

 

Nieuwbouw 
Na een zorgvuldige selectieprocedure is er een keuze gemaakt voor de architect die ons 

schoolgebouw met geïntegreerde gymvoorziening zal gaan ontwerpen. De architect die met ons gaat 

samenwerken is BCT Architecten uit Enschede. De beoordelingscommissie bestaande uit een 

afvaardiging van zowel de gemeente, de kinderopvang als de school, heeft op basis van het 

programma van eisen en vooraf afgesproken selectiecriteria deze keuze gemaakt.  We kijken uit naar 

de samenwerking met BCT Architecten en rekenen op een prachtig ontwerp, dat goed aansluit bij 

onze onderwijskundige en pedagogische visie. Zodra het ontwerp zijn daadwerkelijke vormen krijgt 

willen we u deze graag laten zien. We verwachten dat dit eind november gaat worden. Een andere 

volgende stap in het proces is de wijziging van het bestemmingsplan. Deze procedure is begin 

september opgestart en de verwachting is dat deze medio februari 2023 is afgerond.  Zodra er weer 

meer informatie is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

Kinderboekenweek 

Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘Gi-ga-groen’’. 

Alle kinderen mogen deze dag verkleed, als een dier naar keuze, op school komen. 

We zullen de week samen openen met het lied en de dans van Kinderen voor Kinderen. Alle kinderen 

verzamelen zich hiervoor woensdag 5 oktober om 8.30 uur voor de hoofdingang van de school. De 

kinderen van de groepen 1/2, 3 en 4 wachten buiten bij hun leerkracht en zullen samen naar de 

hoofdingang lopen. Uiteraard bent u van harte welkom om deze opening buiten te komen bekijken! 

https://youtu.be/uk96y5BsBcA


Kalender: 

• 4 oktober voetbaltoernooi groepen 7-8 

• 5 oktober kabouterpad groep 1-2B 

• 7 oktober kabouterpad groep 1-2A 

• 10 oktober Risk Factory groepen 8 

• 10 oktober Dierenpad groepen 4 

• 14 oktober Studiedag team: kinderen vrij! 

• 17 en 18 oktober Streetwise alle groepen 

• 24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

De hele week zullen er binnen school allerlei activiteiten voor en met de kinderen georganiseerd 

worden. Alles om deze week extra aandacht te schenken aan het lezen en om leesplezier te 

bevorderen. 

 

 
 

Op donderdag 13 oktober sluiten we de Kinderboekenweek weer samen af. Hiervoor wordt ook u 

uitgenodigd. Tussen 15.00 en 16.00 uur bent u samen met uw kind(-eren) van harte welkom op 

school. In de groepen kunt u zien waar de kinderen de afgelopen weken aan gewerkt hebben. Tijdens 

de Gouden Weken, dat zijn de weken vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie, staat vooral 

de groepsvorming, het kennismaken met elkaar en het samen bepalen van de groepsregels centraal. 

De opbrengsten hiervan zullen in iedere groep, op een eigen wijze, aan u gepresenteerd worden. 

Daarnaast zal er in de hal een boekenmarkt plaatsvinden. De boeken worden verkocht voor kleine 

prijsjes. Neem dus ook wat klein geld mee. 

Mocht u thuis nog boeken hebben die wij tijdens de boekenmarkt mogen verkopen, dan kan uw kind 

de boeken inleveren bij zijn/haar leerkracht. De opbrengst van de boekenmarkt komt ten goede aan 

het leesonderwijs en de nieuwe schoolbieb op basisschool Het Palet.  

 

We kijken uit naar een gezellige week, vol met boeken om over te praten, te knutselen, te tekenen, 

maar vooral om lekker te lezen! 

 

Team Basisschool het Palet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info over Streetwise: https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/scholen/streetwise-

basisonderwijs-vier-modules  

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/scholen/streetwise-basisonderwijs-vier-modules
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/scholen/streetwise-basisonderwijs-vier-modules

