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Welkom op school

Adres en telefoonnummer

Aan de ouders van alle leerlingen
Van harte welkom op onze school in dit nieuwe schooljaar!
Hierbij presenteren wij u het informatieboekje 2021-2022.
We hopen dat dit boekje een goede plek bij u thuis krijgt. In dit boekje vindt u
informatie over de vakanties en vrije dagen, leerkrachten en groepsindeling,
dagelijkse gang van zaken, MR/OR, etc.

OJBS Het Palet
Gerard Terborghstraat 9
7545 BV Enschede
Telefoon: 053 - 431 34 14
E-mail: directie@hetpaletenschede.nl
Website: www.hetpaletenschede.nl

De overige informatie over het komende schooljaar vindt u in onze
jaarkalender zoals de onderwijsdag, studiedagen, toetsweken, kijkavonden
oudergesprekweken, oud papier, Kinderboekenweek en nog veel meer.
We hopen u op deze manier goede informatie te hebben gegeven.
Namens het hele team wensen we iedereen een fijn en leerzaam schooljaar
toe.
Met vriendelijke groet,
Stefanie Rotting
Schooleider
Augustus 2021

Openbare Jenaplan basisschool
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Jenaplanonderwijs
In vogelvlucht: de geschiedenis van Jenaplan
De grondlegger van het Jenaplansysteem was Peter Petersen uit het Duitse
Jena. In 1924 probeerde hij een nieuwe vorm van onderwijs uit, waarbij hij
kinderen van verschillende leeftijden samen in één groep zette. Dat groeide
uit tot een school voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Eind jaren ’40 van de vorige
eeuw ontwierp hij een totaalopzet voor het onderwijs aan kinderen van 4 tot
18 jaar. In de jaren ’50 en ’60 ontstonden er verschillende jenaplanscholen in
Duitsland.
In Nederland werd Jenaplan geïntroduceerd door Suus Freudenthal-Lutter. Zij
ontdekte Jenaplan in 1955 en werd de voorvechtster van de Nederlandse
Jenaplanbeweging.
Erkende Jenaplanscholen in Nederland
In Nederland zijn er ruim 220 erkende Jenaplanscholen. De meeste van deze
Jenaplanscholen zijn aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging
(NJPV). Daarmee geven ze aan dat ze de basisprincipes van Jenaplan
onderschrijven. Erkende Jenaplanscholen verplichten zich om met andere
Jenaplanscholen deze basisprincipes praktisch uit te werken. Deze
basisprincipes kunt u lezen in de schoolgids die op de website vermeld staat.
Wat is Jenaplan?
Onderwijs op een Jenaplanschool is gericht op de opvoeding van kinderen en
omvat veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als
lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren door mee te doen aan de
zogenaamde basisactiviteiten: gesprek, spelen, werken en vieren. Dat zijn de
vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren.
Gesprekken zijn een manier om elkaar te informeren en te begrijpen. De dag
start meestal met een kringgesprek, bijvoorbeeld een boeken-, actualiteiten-,
discussie- of weekendkring.

Het gaat om allerlei activiteiten waarbij de leerlingen door middel van ‘spel’
aan het leren zijn. Het gaat om ‘gewone’ leerspellen, maar bijvoorbeeld ook
om drama, rollenspellen of buitenspelen. Door samen te spelen, leren
kinderen om rekening met elkaar te houden. Het is een manier om creatief
bezig te zijn en de fantasie te gebruiken en te ontwikkelen.
Bij werk gaat het om alle schoolse vakken, zoals rekenen, taal,
wereldoriëntatie of creatieve vakken. De leerlingen werken aan aantrekkelijke
en uitdagende opdrachten, die ervoor zorgen dat hun kennis vergroot wordt.
Kinderen werken individueel, in tweetallen of in kleine groepjes. Er zijn ook
instructiemomenten, bijvoorbeeld voor een jaar- of niveaugroep.
De viering is bedoeld om met de hele school de maand te openen of af te
sluiten of om stil te staan bij bijzondere momenten, zoals de introductie van
een nieuw, schoolbreed project, of om aan elkaar te laten zien wat ze hebben
geleerd die periode.
Verschillen
De school gaat er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn; ze kunnen veel
van elkaar leren. Daarom worden ze in groepen geplaatst die bestaan uit
kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is.
Er is veel respect voor onderlinge verschillen. Kinderen verschillen,
bijvoorbeeld in levensbeschouwing, achtergrond, capaciteiten en
eigenschappen. Jenaplanscholen beschouwen dat als een kans. De leerlingen
leren om op een rechtvaardige en respectvolle manier met de onderlinge
verschillen om te gaan. Want: elk kind is uniek en elk kind heeft het recht om
zijn eigen identiteit te ontwikkelen.
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Zelfstandigheid
Leerlingen van een Jenaplanschool leren van jongs af aan om zelfstandig te
spelen en te leren. Ze hebben – binnen grenzen - en op bepaalde momenten
de vrijheid om te bepalen wat ze op welk moment willen doen. Het is echter
geen ‘vrijheid blijheid’. De leerlingen hebben bijvoorbeeld een dag- of
weektaak, waarin staat wat ze in een dag/week in ieder geval af moeten
hebben.
Initiatiefrijke leerlingen
Kinderen worden gestimuleerd om veel initiatieven te nemen, om over allerlei
zaken mee te praten en mee te denken. Ze worden serieus genomen, er
wordt naar hun ideeën geluisterd en de leerkracht neemt hun ideeën en
inbreng zoveel mogelijk mee.

Jenaplanscholen gebruiken rapportages, waarin aandacht is voor de totale
ontwikkeling van het kind.
Jenaplanscholen voldoen aan de wettelijke kerndoelen. Op het gebied van
lezen, schrijven en rekenen/wiskunde doen Jenaplanscholen het even goed
als traditionele scholen.
Aanbevolen website : www.njpv.nl
De Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) geeft antwoord op de meest
gestelde vragen over het Jenaplanonderwijs.
j, zorgen voor succes e s

Wereldoriëntatie: het hart van het onderwijs
Het vak wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs. Uitgangspunt is dat de
leerlingen binnen en buiten de school kunnen leren. Zij gaan daarom vaak op
pad; ze gaan dingen zelf ervaren, ontdekken en onderzoeken. De
buitenwereld komt ook de school in, bijvoorbeeld als er mensen iets komen
vertellen of demonstreren. Door deze benadering wordt de wereld van de
leerlingen steeds groter en leren zij om een mening te vormen en de wereld
om hen heen te leren kennen.
De leerlingen werken vaak aan (thematische) projecten. Hierbij komen vaak
vakken geïntegreerd aan bod. Dan zijn bijvoorbeeld taal- of rekenactiviteiten
gekoppeld aan een wereldoriënterend thema.
Aandacht voor totale ontwikkeling van het kind.
Jenaplanscholen besteden niet alleen aandacht aan schoolse kennis en
vaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Het gaat om de ontwikkeling
van kinderen in de ruimste zin van het woord. Dat betekent bijvoorbeeld ook
dat de leerlingen geen traditioneel rapport met cijfers krijgen.
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Jenaplanonderwijs op Het Palet
Op Het Palet willen wij de kinderen stimuleren, helpen en begeleiden naar
hun zelfstandigheid. Om zelfstandige volwassenen te worden, zullen de
kinderen culturele en sociaal–emotionele vaardigheden ontwikkelen.
De culturele vaardigheden zijn de meer technische vaardigheden welke de
mensheid in de eeuwen heeft ontwikkeld en die vooral gericht zijn op het
vergroten van de communicatie–mogelijkheden. Hierbij horen: schrijven,
rekenen, informatie kunnen gebruiken, het lezen van teksten, symbooltalen,
kaarten, grafieken enz.
De sociaal–emotionele vaardigheden hebben te maken met het functioneren
als mens: het spreken met elkaar, kritisch leren denken en kijken, respect
hebben voor anderen en het andere om je heen, leren samenwerken enz.
Door beide vaardigheden te ontwikkelen groeit de kennis en ontstaat er een
eigen houding ten opzichte van anderen en de wereld. Het gaat om “leren te
leven” en “leren leven”.
Wij proberen op school een optimaal ontwikkelingsklimaat te creëren. Een
klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en zich met al hun specifieke
kenmerken gerespecteerd en geaccepteerd voelen. Daarnaast proberen wij
hun natuurlijke motivatie te ontdekken en leren te stimuleren door met de
leerstof in te spelen op en aan te sluiten bij datgene wat kinderen interesseert
en bezighoudt.
Het onderwijs op Het Palet voldoet aan de algemene kerndoelen voor het
onderwijs. De kennis en vaardigheden van onze kinderen worden regelmatig
getoetst, waarbij met name de individuele ontwikkeling van onze kinderen
nauwlettend gevolgd wordt. De eindtermen voor het basisonderwijs zijn
daarbij voor ons richtinggevend. Een goede aansluiting op het voortgezet
onderwijs is hiermee gewaarborgd.
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Groepsindeling
Groep

Leerkracht

Groep 1/2: De Rode Papegaaien

Juf Joanne en eens per twee weken juf Jayke

Groep 1/2: De Gele Vlinders

Juf Annemarie en juf Jayke

Groep 1/2: De Blauwe Beren

Juf Sylvia en Juf Jayke

Groep 3/4: De Paarse Inktvissen

Juf Floor

Groep 3/4: De Rode Vossen

Juf Anouk en juf Cynthia

Groep 3/4: De Witte Uilen

Juf Marjolein en juf Cynthia

Groep 5/6: De Groene Kikkers

Juf Monique en juf Heidi

Groep 5/6: De Oranje Goudvissen

Juf Mariël en juf Melanie

Groep 7/8: De Blauwe Dolfijnen

Juf Inge van Egmond en juf Inge van Alstede

Groep 7/8: De Witte Eenden

Juf Başak en meneer Mart

Intern begeleider en extra ondersteuning

Juf Marleide

Vakleerkracht gym

Ivo Harmsen

ICT

Juf Inge van Alstede

Administratie

Monique Kellekulle

Conciërge

Henri Smit

Schoolleider

Stefanie Rotting
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Schooltijden

Sporttoernooien

Op Het Palet werken we met een continurooster. Hierbij hanteren we de
volgende schooltijden:

Als kinderen mee willen doen aan een sporttoernooi gebeurt dat onder
verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders begeleiden en coachen de
teams. Meneer Ivo is als vakleerkracht bij de meeste sporttoernooien
aanwezig. Namens het team kunnen leerkrachten de sporttoernooien
bezoeken als supporter. Dat geldt ook voor activiteiten als de Kidsrun, de
Singelloop of de Avond4daagse. De Koningsspelen en de vossenjacht vallen
wel onder de verantwoordelijkheid van de school.

Dagen

Tijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30u-14.00u
8.30u-14.00u
8.30u-14.00u
8.30u-14.00u
8.30u-14.00u

De leerkrachten zijn om 8.15 uur in de groep aanwezig, vanaf 8.15 uur mogen
ouders en kinderen naar de lokalen.
Bij onze school hoort ook een prachtige gymzaal. Meneer Ivo, onze
vakleerkracht gymnastiek, geeft alle gymlessen op maandag, dinsdag en
vrijdag.
Gedurende het schooljaar kunnen de gymtijden gewisseld worden.

Contact met ouders
Het is voor ons belangrijk om een goed contact met ouders te hebben.
Daarom hebben wij allerlei mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
Uitnodigingen/rapporten gaan naar de eerste ouder/verzorger. Wij
verwachten dat de ouders/verzorgers elkaar informeren.

De inloop
Iedere morgen, van 8.15 tot 8.30 uur, zijn de leerkrachten op school
aanwezig. U kunt dan even bijpraten over de dagelijkse dingen.

De nieuwsbrief

De verschillende groepen krijgen als volgt les:
Maandag
Groepen 3/4, groepen 5/6, Dolfijnen
Dinsdag
Groepen 3/4, groepen 5/6, Eenden
Vrijdag
Groepen 1/2, groepen 7/8

De nieuwsbrief verschijnt eenmaal per maand. Deze informeert u over de
actuele gang van zaken op school en in de groepen. De nieuwsbrief wordt op
Social Schools geplaatst en staat op de website van school;
www.hetpaletenschede.nl
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Social Schools

Ouderbijdrage/schoolreisgeld

Alle groepen maken gebruik van
Social Schools. Daarop zetten de
leerkrachten zinvolle of leuke
informatie over hun groep. Ouders krijgen een inlogcode van de groep van
hun kind(eren) en blijven zo via hun mobiel, tablet of computer op de hoogte
van de gebeurtenissen in de groep.

Binnen Het Palet zijn er twee vormen van bijdragen; de ouderbijdrage en het
schoolreisgeld.

De vieringen
Aansluitend bij de thema’s van ons onderwijs hebben wij vieringen. Deze
kunnen van uiteenlopende inhoud zijn. Bij de vieringen moet u niet alleen
denken aan weekbijeenkomsten, maar ook aan de Kinderboekenweek, thema
afsluitingen, kinderpostzegelactie, sportdagen, Sinterklaas en kerstviering.
Wij houden de vieringen in het speellokaal.

De informatieavonden
In het begin van het schooljaar organiseren wij ouderavonden voor iedere
groep. Ouders krijgen dan van de groepsleerkracht informatie over de inhoud
van het komende schooljaar.

De inloopochtenden
Een aantal keren per jaar is er een inloopochtend op school. Kinderen en
ouders kunnen dan komen kijken naar de boeken, de schriften, de werkjes, de
kijktafels en alle andere zaken in de school.

Rapporten, ouderavonden en huisbezoek
Twee keer per jaar worden de vorderingen van uw kind met u besproken. Dit
vindt plaats via een rapport in februari na de toetsen en voor het einde van
het schooljaar. Daarnaast hebben wij rond elke vakantie oudergesprekken
over kinderen die extra aandacht behoeven.

De ouderbijdrage:
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage welke gebruikt wordt voor
specifieke activiteiten ten behoeve van uw kind(eren). Hoewel de bijdrage
een vrijwillig karakter heeft, is het gewenst toch deze bijdrage te leveren om
zo de activiteiten die de school organiseert buiten het normale programma te
kunnen verwezenlijken.
Bijdrage t.b.v. het onderwijs, bijvoorbeeld:
• Culturele activiteiten zoals museumbezoek, voorstellingen en
natuureducatielessen
• Extra computerprogramma’s
Bijdrage t.b.v. klassenactiviteiten, bijvoorbeeld:
• Vieringen als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen etc.
• Sportactiviteiten
De bijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 30,00 per leerling. De bijdrage is
voor alle groepen hetzelfde. Deze bijdrage wordt geïnd in de herfst. Voor
kinderen die in de loop van het schooljaar instromen vragen wij een lager
bedrag.
Het schoolreisgeld
De bijdrage aan het schoolreisje is wel een verplichte bijdrage. De hoogte van
de bijdrage is afhankelijk van de groep waarin uw kind zit. Deze bijdrage
wordt geïnd in het voorjaar.
Groep

Schoolreisgeld

Onderbouw 1 t/m 4
Bovenbouwgroepen 5, 6 en 7
Bovenbouw groep 8

€ 28,00
€ 35,00
€ 135,00
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Vervoer van kinderen
Als ouders of leerkrachten leerlingen per auto vervoeren dan is de
wegenverkeerswet van toepassing. Deze wet bepaalt dat kinderen uitsluitend
met een gordel om vervoerd mogen worden.
Kinderen mogen niet voorin naast de bestuurder zitten tenzij het kind ten
minste 12 jaar oud is en ten minste 150 cm groot is.
De chauffeur is verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen in de
auto.
Nota Bene
De ouder die kinderen van een ander vervoert, moet er zorg voor dragen dat
de premie voor de WA verzekering op tijd betaald is. Bij betalingsachterstand
kan het zijn dat u niet verzekerd bent. Tevens moet deze persoon in het bezit
zijn van een geldig rijbewijs.

Bij ziekte
Als uw kind ziek is, kunt u dit ’s morgens tussen 8.15 en 8.30 uur melden op
school.
Als een leerkracht ziek is vangen we de eerste ziektedag op school op. Dit
doen we door de groep over te laten nemen door een leerkracht die op dat
moment geen groep heeft of door de kinderen over de andere groepen te
verdelen. Er worden op de eerste dag dus geen kinderen naar huis gestuurd.
Aan het einde van die eerste ziektedag krijgt u
bericht van ons hoe het verder gaat:
• Er is geen vervanging: de kinderen zijn de
volgende dag(en)
vrij van school.
• Er is wel vervanging: de kinderen komen
gewoon op school.

Als er sprake is van een langdurig ziektegeval en er is geen invalkracht
beschikbaar, dan zullen de vrije dagen over de groepen verdeeld worden.
Hierover ontvangt u schriftelijk bericht.

De medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit twee geledingen, drie leden namens het personeel en drie
namens de ouders. De MR wordt betrokken bij alle beleidsmatige aspecten
die de school aangaan zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid,
onderwijsinhoudelijk beleid, financiën, etc. Elke beleidsbeslissing die het
personeel aangaat moet door de personele geleding van de MR worden
goedgekeurd en wordt van advies/instemming voorzien door de
oudergeleding. Alle beleidsbeslissingen die de ouders aangaan worden door
de oudergeleding goedgekeurd en worden van advies voorzien door de
personeelsgeleding. Dit is wettelijk geregeld.
De MR heeft dus een meebeslissende of adviserende taak. Als u dit
aanspreekt en u wilt ook wel eens zitting nemen in de MR dan kunt u dit
aangeven bij de directie van de school of bij één van de leden van de
oudergeleding van de MR. De zittingsperiode is in principe twee jaar.
Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan kunnen er verkiezingen
plaatsvinden. Als er vacatures zijn voor de MR dan wordt u hiervan op de
hoogte gebracht via de nieuwsbrief. U kunt dan reageren.
Begin schooljaar 2021-2022 zijn er verkiezingen voor de MR, de geleding zal
gaan wijzigen.

Het Palet - Openbare Jenaplan basisschool

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:
Personeelsgeleding:

Oudergeleding

Jayke van Dielen
Monique Klein Rot
Anouk Lenferink

Roy Huiskes
Rik Dekker
Jody Hardeman

De ouderraad (OR)
In de ouderraad zitten ouders die het leuk vinden om te worden betrokken bij
de verschillende activiteiten die de school organiseert, zoals de verschillende
feesten en andere activiteiten waarbij ouders kunnen helpen. Samen met de
leerkrachten organiseert de OR feesten of verleent zijn hulp. Deze ouders zijn
voor de school onmisbaar! Daarnaast kunt u in de ouderraad meedenken over
de dagelijkse gang van zaken op school en is er altijd de gelegenheid tot het
stellen van vragen op dit gebied.

Hulp van ouders
Een groot aantal ouders is bereid om ons te helpen. Ze doen een heleboel
dingen, die wij zonder hen niet voor elkaar zouden krijgen. Oud papier
ophalen, helpen bij handvaardigheid, bibliotheekbezoek, luizencontrole of
begeleiding bij excursies van sport of cultuur.
Als u een bijzondere hobby of een speciaal talent heeft, vinden wij het leuk als
u dit met de kinderen wilt delen. Wij waarderen dat enorm. Het maakt van de
school een leefgemeenschap. Het is goed voor kinderen om in een dergelijke
omgeving op te groeien en te leren.

Verlof
Wanneer kunnen ouders extra verlof aanvragen?
De leerplichtwet kent slechts drie redenen voor verlof;
• Voor plichten die voortkomen uit godsdienst
of levensovertuiging.
• Voor vakantiedoeleinden mag slechts in één
geval verlof worden gegeven door de
schooldirecteur. Namelijk als het gezin niet
gezamenlijk twee weken op vakantie kan door
de specifieke aard van het beroep van (één)
van de ouders.
• Gewichtige omstandigheden die plaatsvinden buiten de wil van de
ouders en/of het kind. De beslissingsbevoegdheid valt hierbij uiteen in
twee delen. Tot en met tien schooldagen per jaar beslist de
schooldirecteur, bij meer de leerplichtambtenaar.
Ongeoorloofd schoolverzuim
Bij ongeoorloofd schoolverzuim of opvallend vaak afwezig zijn neemt de
school contact op met de ouders.
Leerplicht in Enschede
Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan de
Burgemeester en Wethouders van Enschede. Leerplichtambtenaren oefenen
het toezicht uit. Voor vragen hierover kunt u uiteraard terecht bij de directie,
maar ook bij de afdeling leerplicht van de gemeente Enschede:
Team Leerplicht
Postbus 612 7500 AP Enschede
Bezoekadres: Hengelosestraat 51
Telefoon: 053 – 481 77 70
E-mail: leerplicht@enschede.nl
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Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022
Vakantie:

Periode

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Meivakantie
Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021
27 december t/m 7 januari 2022
21 februari t/m 25 februari 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april 2022 t/m 6 mei 2022
27 april 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
18 juli t/m 26 augustus 2022

Bijzondere vrije dagen van OJBS Het Palet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28 september 2021: studiemiddag, kinderen om 12:00 uur vrij.
13 oktober 2021: studiedag, kinderen de gehele dag vrij.
15 november 2021: studiedag, kinderen de gehele dag vrij.
3 december 2021: i.v.m. Sinterklaas, kinderen vanaf 13:00 uur vrij.
24 december 2021: kinderen vanaf 12:00 uur vrij.
27 januari 2022: studiemiddag, kinderen om 12:00u vrij.
18 februari 2022: studiedag, kinderen de gehele dag vrij.
15 maart 2022: Onderwijsdag Consent, kinderen de gehele dag vrij.
25 mei 2022: studiedag, kinderen gehele dag vrij.
14 juli 2022: kinderen vrij, het is zomervakantie!

Deze drie regels zijn het vertrekpunt voor de manier waarop wij op school
met elkaar omgaan. Dat gebeurt op verschillende manieren.
In de groepen wordt met de kinderen gesproken over hoe het gaat in de klas,
op de gang en op het plein. Daar bespreken wij dan bijvoorbeeld of er gezellig
gewerkt wordt, hoe de kinderen opruimen, en of iedereen op tijd binnen is
e.d. Hier worden gedragslessen in gegeven. Wij vertellen de kinderen welk
gedrag we willen zien, we spreken gedragsverwachtingen uit en oefenen die
ook in de praktijk. Zo leren kinderen op een goede manier met de anderen en
met de materialen om te gaan. Wij hebben daar niet overal regels voor
opgehangen maar er hangen pictogrammen in school die de kinderen er aan
herinneren.
De schooldag wordt afgesloten met complimenteren en vragen. Kinderen en
leerkracht bevragen elkaar dan over hun gedrag en benoemen wat goed gaat.
Ook het komende jaar gaan we als team nog meer aandacht besteden aan
sociaal emotionele ontwikkeling. We volgen daarvoor de cursus PBS (Positive
Behaviour Support).

Hoe willen wij met elkaar omgaan op school?
Het belangrijkste uitgangspunt van onze school is dat ieder kind zich veilig en
plezierig voelt. Hiervoor hebben wij vanuit PBS drie basisregels:
1. deskundigheid:
(ik kan het)
2. erkenning:
(wij zien allemaal dat jij het kunt)
3. plezier:
(dat is plezierig voor ons allemaal)
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Augustus 2021
Weeknummer

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

31

2

3

4

5

6

32

9

10

11

12

13

Oud papier
33

16

17

18

19

20

34

23
Eerste schooldag

24

25

26

27

35

30

31
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September 2021
Weeknummer

maandag

dinsdag

35

36
6
Kennismaakgesprekken

7

woensdag

donderdag

vrijdag

1
Zingen jarigen

2

3

8

9

10

Oud papier
37
13
Kennismaakgesprekken

14

15
Schoolkorfbal 3t/m8
(voorronde)

16

17

38
20
Kennismaakgesprekken

21
Prinsjesdag

22
Voorlichtingsavond
groep 8 VO (Triangel)
Schoolkorfbal 3t/m8
(finale)

23

24

39

28
Studiemiddag
Jenaplan
13:00u-17:00u

29
Schoolkorfbal 3t/m8
(uitwijkdatum)

30

12 Kidsrun Singelloop

27
MR-vergadering
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Oktober 2021
Weeknummer

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

39
Ouderbijdrage
schoolreisgeld

vrijdag
1

40

4

5

6
Zingen jarigen
Risk Factory groep 8
11:45u-14:15u
Start
kinderboekenweek
Oud papier

7

8

41

11

12

13

14

15

Zorggesprekken;
stapstenen
bespreken met
ouders
42

Studiedag Jenaplan
9:00u-16:00u

18

Voorleeskampioenschap

19

20

21

22

26

27

28

29

Herfstvakantie

43
Verkeersweek

25
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November 2021
Weeknummer

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

44

1
Deze maand preadvies
gesprekken groep 7/8

2

3
Zingen jarigen

4

5

Oud papier
45

8

9

10

11

12

46

15

16

17

18

19

Studiedag Jenaplan
9:00u-16:00u

Diepteteam 1
13:30 - 16:30

47

22

23

48

29

30

24

25

26
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December 2021
Weeknummer

maandag

dinsdag

48

woensdag

donderdag

vrijdag

1
Zingen jarigen & Sint

2

3
Sint
Kinderen 13u vrij

Oud papier
49
Zorggesprekken;
stapstenen
bespreken met
ouders

6

7

8

9

10

50

13
MR-vergadering

14

15

16

17

51

20
GMR

21

22

23
Kinderen tot 14:00u
naar school
Kerstviering

24
Kinderen tot 12:00u
naar school

17:00-18:30
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Januari 2022
Weeknummer

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

52

27
Schoolbasketbal 7/8

28
Schoolbasketbal 7/8
(finale)

29

30

31

3

4

5

6

7

2
AVI DMT toetsen
Ouderbijdrage
schoolreisgeld

10

11

12
Zingen jarigen

13

14

3
Toetsweken

17

18

19

20

21

4
Toetsweken

24

25

26

27
Studiemiddag
Jenaplan
13:00u-17:00

28

5
Uitloop toetsweken

31
Van 8.15 uur tot 9.00
uur inloop met
kijktijd

Kerstvakantie
1

Kerstvakantie

Kijkdagen
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Februari 2022
Weeknummer

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

5

Deze maand
definitieve
adviesgesprekken
groep 8

1

2
Zingen jarigen

3

4
Van 8.15 uur tot 9.00
uur inloop met kijktijd
Palet’s got talent
12:30 - 14:00

6
Rapportgesprekken

7
MR-vergadering

8

9

10

11

7
Rapportgesprekken

14
GMR

15

16
17
Schoolschaaktoernooi Rapport mee
5t/m8

18
Jenaplan studiedag
9:00u-16:00u

8

21

22

23

25

24

voorjaarsvakantie
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Maart 2022
Weeknummer

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

9
Projectweken

28

1

2
Zingen jarigen

3

4

10
Projectweken

7

8

9
Aanmeldingsdag VO
groep 8

10
Aanmeldingsdag VO
groep 8
Diepteteam 2
13:30 - 16:30

11

11
Projectweken

14

15
Onderwijsdag
Consent
(kinderen vrij)

16

17

18

12
Projectweken

21

22

23

24

25
Carnaval

13
Ouderbijdrage
Schoolreisgeld
(herhaling)

28

29

30
31
Schoolvoetbal 7/8 (1e
voorronde)
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April 2022
Weeknummer

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

13

vrijdag
1

14

4

5

6
7
Zingen jarigen
Schoolvoetbal 7/8 (2e
voorronde)

8

15

11
MR-vergadering

12
Start Ramadan

13
Schoolvoetbal 7/8
(finale)

14
Paasontbijt

15
Goede vrijdag vrij

16
Zorggesprekken;
stapstenen
bespreken met
ouders

18
Tweede Paasdag vrij

19

20
Schoolvoetbal 7/8
(uitwijkdatum)

21

22
Koningsspelen
landelijk

25

26

27
Koningsdag

28

29

Eerste Paasdag
17

Meivakantie

Het Palet - Openbare Jenaplan basisschool

Mei 2022
Weeknummer

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

18

3

4

5

6

Meivakantie

2
Suikerfeest

19
Moederdag 8 mei

9
GMR

10

11
Zingen jarigen

12

13

20

16

17

18

19
Diepteteam 3
13:30 - 16:30

20

21
Ouderbijdrage
Schoolreisgeld
(herhaling)
Toetsweek

23

24

25
Studiedag Jenaplan
9:00u-16:00u (gesprek,
presentatie, diploma)

26
Hemelvaartsdag

27

22
Toetsweek

30

31
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Juni 2022
Weeknummer

maandag

dinsdag

22
Toetsweek

23
Toetsweek (uitloop)

woensdag

donderdag

vrijdag

1
Zingen jarigen

2

3
Vossenjacht

6
Tweede pinksterdag

7

8

9

10

13
Van 8.15 uur tot 9.00
uur inloop met

14

15

16
Van 8.15 uur tot 9.00
uur inloop met

17

Eerste Pinksterdag
24
Kijkdagen

kijktijd

kijktijd

25
Vaderdag 19 juni

20
MR-vergadering

21

22

23

26
Rapportgesprekken

27
GMR

28

29

30

24
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Juli 2022
Weeknummer

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

26
Rapportgesprekken
uitloop

vrijdag
1

27

4

5

6
Zingen jarigen

7

8

28

11
Rapport mee

12

13
Musical en
afscheidsavond
groep 8

14
Groep 8 vrij

15
Lesvrije dag
Opruimen

29

18

19

20

21

22

26

27

28

29

Zomervakantie
16 juli t/m 28
augustus
30

25
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