
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

In de loop van dit schooljaar hebben wij ervoor gekozen om 

de nieuwsbrief via Parro naar ouders te verzenden, zo 

ontvangt u alle communicatie vanuit school in deze app. Dit 

maakt het nóg eens zoeken naar informatie eenvoudiger en 

overzichtelijker. 

De laatste weken ontvingen wij enkele meldingen van ouders 

die de nieuwsbrief niet (meer) ontvangen via de app Parro. 

Hierover hebben wij deze week contact gehad met Parnassys 

en zij geven aan dat de groep die wij hiervoor aangemaakt hebben te groot is. Zij 

verwachten hun systemen op termijn zo ingericht te hebben dat we wél op deze manier 

gebruik kunnen maken van een groep ter grootte van alle gezinnen van onze school. Om 

deze reden kiezen wij ervoor om de komende periode de nieuwsbrief toch weer per email 

te verzenden. Wanneer alle systemen juist zijn ingericht zullen wij de nieuwsbrief weer via 

Parro met u delen. 

Achter de schermen wordt al weer druk gewerkt aan de formatie voor volgend schooljaar.  

De laatste jaren hebben wij in overleg met de MR ervoor gekozen de NPO-gelden in te 

zetten om kleine groepen te maken. Van deze NPO-gelden is volgend jaar nog maar een 

klein deel beschikbaar, waardoor wij gedwongen worden grotere groepen te maken. Wij 

zijn ons aan het beraden hoe wij dit het beste kunnen doen. Deze week zijn er ook met het 

team enkele brainstormrondes geweest om alle mogelijke ideeën op tafel te krijgen en te 

bespreken. Wanneer het kan, houden wij u via de nieuwsbrief op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 
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Koningsspelen vrijdag 21 april 2023 

Oranjefeest 

10 jaar ‘Het Palet’ 

Schooltennis TC Tivoli 

Agenda 



De komende periode (t/m 28 april) werken wij vanuit de methode Trefwoord aan het 

thema “Laat je horen”. Het gaat over het 

uitkomen voor jouw eigen mening, laten 

horen wat jij ergens van vindt. We 

zullen het hebben over debatteren en je 

gelijk proberen te halen, in discussie 

gaan op basis van argumenten. Ook zal 

het gaan over de spanning tussen 

principes en de nuchtere realiteit.  

Vanuit de bijbel komen de verhalen van 

Paulus van Tarsus (Handelingen 7 t/m 

9); Paulus in Efeze (Handelingen 19); 

een brief naar Korinte (1 Korintiërs 10 en 11); Een brief van Felimon (Filemon); Naar 

Rome (Handelingen 27 en 28).   

Aanstaande dinsdag wordt de weekopening verzorgd door groep 8A van meester Reinier.  

 

Een mooie afleiding voor de groepen 8 

die deze week de verplichte eindtoets 

maken.  

Op onze school hebben wij al jaren 

gekozen voor de eindtoets van Route 8. 

Dit schooljaar werken wij voor het laatste 

op deze manier. M.i.v. volgend jaar wordt 

de eindtoets vervangen door de 

zogenoemde doorstroomtoets. Welke 

praktische gevolgen dat heeft voor de komende groepen 8 leest u t.z.t. Klik hier voor meer 

informatie over de eindtoets van de rijksoverheid.  

 

 

Woensdag 19 april staat er peutergym op het 

programma. De eerste ronde start om 9:00 uur; de 

tweede ronde start om 9.30 uur. Deelname aan 

peutergym en -dans is gratis. Een tip voor nieuwe 

ouders en belangstellenden: neem de ingang 

tegenover de beachvlaggen op  

het plein (bij de donkergroene buitenpanelen).   

 

 

 

Bijbelverhalen 

Peutergym 

Weekopening én eindtoets groepen 8 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po


Bij deze wil ik me graag voorstellen als nieuw lid van de 

medezeggenschapsraad. Ik ben Bart Feringa, vader van Marin 

uit groep 2A en Laureen van 2 jaar. Ik heb me aangemeld 

omdat ik het leuk en belangrijk vind om mee te denken over 

schoolzaken. Ik haal mijn dochter vaak van- en naar school; dus 

ben regelmatig op het schoolplein te vinden. Heeft u zaken die 

wij als MR moeten weten, spreek mij gerust aan.  

 

 

 

Op vrijdag 21 april vieren we als school weer de Koningsspelen. Het belooft een mooie, 

gezellige en vooral sportieve dag te worden. We beginnen de dag om 8.30 uur met een 

openingsdans op het schoolplein. Op het koningsspelen lied 'ZiggZagg' zal dan door alle 

leerlingen gedanst worden. Vervolgens krijgen de kinderen een gezond koningsontbijt in 

de klas. Er zal in de groepen ook aandacht besteed worden aan de Koningsspelen door de 

eigen juf of meester met allerlei leuke spelletjes/opdrachten. Daarnaast is er voor alle 

groepen een extra sportaanbod!  

 

Voor de groepen 1 en 2 is er een 

spelletjescircuit bedacht door 

gymmeester Koen en juf Denise. 

Voor de groepen 3 en 4 is er in 

de sporthal een beweegaanbod 

onder leiding van Jikke 

Penninga (student Landstede, 

Sport en bewegen) De groepen 5 

t/m 8 gaan naar Sportpark 

Koedijkslanden. De 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Meppel hebben daar, i.s.m. Meppel Actief, 

Dingstede en verschillende sportverenigingen uit Meppel, een mooi sportaanbod 

georganiseerd voor alle basisscholen uit Meppel. In de vorm van een sport-pret-park 

mogen de kinderen twee uur lang verschillende sporten uitproberen. De groepen 5 en 6 

gaan van 9.00 uur tot 11.00 uur. De groepen 7 en 8 gaan van 12.00 uur tot 14.00 uur. U 

bent van harte uitgenodigd om daar een kijkje te komen nemen. 

 

Alle kinderen mogen deze dag dus in sportieve (oranje) kleren naar school! Voor het 

ontbijt graag bord/beker/bestek mee. 

Vanuit de MR 

Koningsspelen vrijdag 21 april 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=Qgs4iN_MKLQ


 

Woensdag 19 april is ons Oranjefeest. Volgende week zult u de laatste informatie hierover 

ontvangen.  Onderdeel van het Oranjefeest is o.a. de verkoop van allerlei lekkers zoals 

taarten, broodje hamburger etc.  Hiervoor kunt u betalen met bonnetjes. Op 

woensdagochtend 19 april van 8.15 - 8.45 uur en van 12.00 - 12.30 uur kunt u alvast 

bonnetjes kopen bij de activiteitencommissie (AC). Dit kan in de kuil voor het speellokaal. 

Vanaf 17.00 uur zijn de bonnetjes ook te koop bij de ingang van het schoolplein. Deze 

bonnen zijn per 5 te koop en kosten €4,00. Er kan contact en met pin betaald worden.  

 

Bij de kraampjes met eten (geregeld door de AC) kunt u alleen betalen met bonnetjes. Bij 

de andere betaalde activiteiten (vanuit school) zoals grabbelen, schminken etc. kunt u 

alleen met contant geld betalen. Er zijn ook heel veel 

activiteiten waarvoor geen geld betaald hoeft te worden 

zoals verschillende spelletjes, springkussens, 

spijkerbroek hangen etc., Hierover krijgt u volgende 

week meer informatie.  

 

Onderdeel van dit feest is o.a. een spelletjes,- en 

kinderboekenmarkt. Heeft u oude spelletjes (compleet) 

of kinderboeken, dan kunt u deze inleveren bij juf Esther 

de Boer (groep 3a). (tegenover de balie van Truus). We hopen weer op heel veel spelletjes 

en boeken.  

 

Tot woensdag! 

 

Dit schooljaar bestaat het gebouw 

‘Het Palet’ 10 jaar en dat laten we 

natuurlijk niet onopgemerkt 

voorbijgaan. 

Wij vieren dit met Kindcentrum Het 

Kompas, OBS Sprinkels en 

Kinderopvang Partou. 

Het wordt gevierd onder schooltijd 

op woensdag 21 juni. Die dag is wel 

gewoon een lesdag, maar we maken 

het die dag een beetje feestelijker. 

Wij zijn op de achtergrond bezig dit 

allemaal te bedenken en regelen. 

We houden u op de hoogte!  

  

De programmaraad van Het Palet 
 

Oranjefeest 

10 jaar ‘Het Palet’ 



 

 
 

Zie de flyer hiernaast om kennis te maken met de sport 

tennis.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

17-04 t/m 20-04 Eindtoetsen groepen 8 

18-04   Weekopening groep 8A 

19-04   Peutergym 

19-04   Oranjefeest 

21-04   Koningsspelen 

21-04 t/m 07-05 Meivakantie 

08-05   Weer naar school, 8.30 uur spreekuur directie 

10-05   Hoofdluiscontrole 

12-05   Schoolreis groepen 5 en 6 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

 

 

Schooltennis TC Tivoli 

Agenda 


