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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
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14-11-2017
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17-11-2017
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28-11-2017
29-11-2017
01-12-2017
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06-12-2017

Informatieavond Voortgezet onderwijs, 19.00 uur
Finale Wijchens kinderdictee
Plusklas 5
Versieravond Sinterklaas 19.00 uur
Technieklokaal groep 8, 12.30-14.00u.
Kijkochtend. Ouders van de Boskriek kunnen komen kijken
Kijkochtend. Ouders van ’t Palet kunnen kijken op de Boskriek
Plusklas 6
Sinterklaasviering
Studiedag fusie, groep 1 t/m 8 vrij.

Kinderdictee
Zoals in het vorige Palettertje vermeld stond doen we mee met het Wijchens kinderdictee. De voorronde
heeft ondertussen plaats gevonden. Dio uit groep 5 en Anne uit groep 6 zijn de winnaars geworden. Zij
mogen op 15 november ’t Palet vertegenwoordigen tijdens de finale op het Maaswaalcollege. We wensen hen
veel succes.

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
Vanavond, dinsdag 14 november, komt dhr Keijman, rector van het Maaswaalcollege, informatie geven over
het voortgezet onderwijs. De ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom. Het begint om
19.00 uur in de aula van onze school.

Versieravond Sinterklaas
As zaterdag is het weer zover… dan komt Sinterklaas naar ons land! Daarom gaan we maandag 20 november
om 19.00 uur de school versieren. Iedereen is welkom om te helpen, want vele handen maken
licht werk! Bij de klassen hangt een intekenlijst waar u zich voor deze avond aan kan melden.
Er zijn al ouders die zich aangemeld hebben middels de brief aan het begin van dit schooljaar,
fijn!
We maken er samen een sfeervolle school van!
Alvast bedankt, De Sintcommissie

Schoolfoto’s
De foto’s zijn inmiddels verspreid. In het vorige Palettertje stond niet de goede informatie over de
schoolfoto’s. Dit jaar is het de bedoeling om de foto’s digitaal te betalen. In de begeleidende brief staat
aangegeven hoe dat moet. Mocht u de foto’s niet afnemen dan ontvangen we ze graag voor 24 november
terug.

Bredeschool activiteit handbal Groep 5 t/m 8
Wanneer:

Maandag 27 november, 4 en 11 december 2017

Waar:

Gymzaal Zuiderpoort

Tijd:

15.00 tot 15.45 groep 5 en 6
15.45 tot 16.30 groep 7 en 8

Kosten:

€1,- betalen bij de start workshop.

Inschrijven:

Stuur een mail naar bredeschool@bspalet.nl . Inschrijven kan tot 17 nov.

Wat ga je doen:

Je leert de technieken van handbal en gaat ook wedstrijdjes spelen.

Mr
In de mr-vergadering is gesproken over de opbrengsten (resultaten) van vorig jaar. We zijn over het
algemeen tevreden over de opbrengsten van het afgelopen jaar. De aandachtspunten voor het komende jaar
zijn bij de leerkrachten bekend.
Op 28 november 2017 hebben wij een gezamenlijke MR avond met de MR van de Boskriek. We gaan het dan
hebben over de fusie en de punten die wij belangrijk vinden voor de nieuwe school.
Op 23 januari 2018 is de volgende MR vergadering.

Kijkochtend Boskriek en ‘t Palet
U wordt ook in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de partnerschool waarmee gefuseerd zal
worden, en u krijgt ook een rondleiding door het gebouw. Op 28 november worden ouders van de Boskriek
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op ’t Palet. Om 08.45 krijgt u informatie over de school en
aansluitend kunt u tot 10.15 door de school heen wandelen. U krijgt een beeld van de school en hoe er
lesgegeven wordt. (de deuren van het klaslokaal staan open) Op 29 november is het omgedraaid en mogen de
ouders van ’t Palet om 08.45 gaan kijken bij de Boskriek. Op beide dagen hopen wij wederom op een grote
opkomst en betrokkenheid.

Zwemdiploma
Mike Willems uit groep 4 heeft zijn zwemdiploma A gehaald. Gefeliciteerd, Mike!

Informatieavond
Over zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij (pre-)pubers
Dinsdag 14 november van 19:30 uur tot 21:00 uur bij MeerVoormekaar op de eerste verdieping van ‘t
Mozaïek aan de Campuslaan 6, Wijchen.
Ouders willen graag dat hun kind zelfstandig wordt en vol zelfvertrouwen is. Soms hebben kinderen/pubers
daar een beetje hulp bij nodig. Ouders/opvoeders kunnen hieraan ook veel doen.
Daarom organiseert MeerVoormekaar een informatieavond over hoe ouders hun kinderen kunnen helpen bij
het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid
De avond is vooral bedoeld voor alle ouders en opvoeders die zich afvragen wat ze zelf kunnen doen om hun
kind te helpen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. U bent van harte welkom.

Lampionnenoptocht
Dinsdagavond 7 november hebben ruim 80 kinderen
meegelopen in de Sint Maarten lampionoptocht van het
wijkcentrum. Er waren vooral veel kinderen van 't Palet, met
mooie zelf gemaakte lampionnen. Ook andere kinderen uit
Wijchen Zuid liepen mee.
De route liep door het winkelcentrum de Hoogmeer in,
vervolgens liepen we door Diepvoorde en via Huissteden
weer terug. Een aantal aanwonenden had voor ons een lichtje
buiten gezet wat het extra sfeervol maakte. Bij terugkomst
in het wijkcentrum stond daar warme chocomel met een
speculaasje klaar voor de kinderen. Met dank aan de Jumbo.
Het was al met al een koude, maar gezellige, geslaagde
avond!
Het maken van de lampionnetjes in groep 1 t/m 4 op 't Palet en ook de optocht zelf is op beeld vastgelegd
door de Wijchense Omroep, klik hier voor de uitzending:
https://youtu.be/2TrSXSMTzhI?list=PL5RqgVC9ZYZ2jeWaOlq-6AB43wSw7_Se6

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de hoogte houden van de
komende acties en waarom wij actie voeren.
De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in maart
2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende organisatie POraad, namens de verschillende besturen). De eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor
werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging.
Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk in
het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders. Voor 2018 is er slechts 10
miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een druppel op een gloeiende plaat. Het “beloofde”
bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in 2021
beschikbaar. Zoals u in de grafiek kunt zien is 2021 echt veel te laat, tegen die tijd zullen er al bijna 5000
fte tekort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er in 2021 zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder
leerkracht zullen zitten. In 2025 zal dit getal zelfs al opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen. Dit is nu
echter al te merken: klassen worden verdeeld of naar huis gestuurd en vacatures blijven lang open staan.
De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een groot verschil (tot ruim
20%) is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet
onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden
en taken hebben. Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten kiezen voor het beroep leerkracht
PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO. Deze ontwikkelingen komen het
lerarentekort niet ten goede. Er ligt op dit moment een bedrag van 270 miljoen hiervoor. Een vergelijking:
als je bij een kloof van 900m, een brug van 270m bouwt, dan heb je niets aan de brug omdat je de kloof nog
steeds niet over kunt steken. 900 Miljoen is het absolute minimum om de salarissen te repareren zodat we
leerkrachten in de toekomst kunnen krijgen en collega’s die het vak verlaten weten te behouden.
Nederland staat in de top tien van de landen met de beste onderwijskwaliteit wereldwijd. Door
bovenstaande ontwikkelingen zakt dit echter in rap tempo. Daar komt nog bij, dat 1 op de 4 leerkrachten in
het primair onderwijs last heeft van burn-outklachten. De gemiddelde fulltime leerkracht werkt bijna 1 dag
per week over. Ook deze ontwikkelingen komen de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.
Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook
zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de toekomst van
uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we doorpakken! Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen
(blijven) rekenen.
Op 3 november zijn er in de media nieuwe acties aangekondigd. Op het moment dat er in de week van 5
december géén 1,4 miljard voor het PO op tafel ligt, zullen wij op 12 december opnieuw de deuren sluiten
en zullen wij staken voor de toekomst van het onderwijs!
Met vriendelijke groet, PO in actie.

