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Beste ouders en verzorgers,

De laatste nieuwsbrief van het jaar. Een bijzonder 

jaar, waarin we niet altijd konden doen wat we 

wilden vanwege corona. Ouders die niet in school 

mochten, kinderen die thuis moesten werken, 

vieringen die niet doorgingen en meer van die 

vervelende zaken. Maar ja...toch was het zeker 

ook een jaar met heel veel positieve dingen: de 

kinderen zijn op schoolreis geweest, het kamp 

ging door, we hadden mooie ouderavonden, 

het afscheid van groep 8 was heel bijzonder, het 

slotfeest gaat gewoon door en we mogen steeds 

meer leerlingen verwelkomen.

Dus...eigenlijk was het 

een heel mooi jaar 

waar we met plezier 

en trots op terug 

mogen kijken. 

Ouders en verzorgers 

die zo goed mogelijk zich 

hebben gehouden aan 

de afspraken. Kinderen die heel flexibel hebben 

gewerkt op school en thuis. Leerkrachten die 

steeds de veranderingen in de organisatie zo 

goed mogelijk opvingen. We hebben het samen 

gedaan. En dat is echt geweldig.

Maar eerlijk is eerlijk: zo’n jaar kost echt meer 

energie. Van ons allemaal. En daarom is die 

vakantie zo lekker. Ja, we zijn de regio die als 

laatste de vakantie ingaat. Maar wel met het 

gevoel dat we dan ook echt vakantie kunnen 

hebben. 

Ik wil iedereen bedanken voor het afgelopen jaar. 

Ouders, verzorgers, leerkrachten en vooral de 

kinderen. En jullie allemaal een geweldige 

vakantie toewensen! 

Veel plezier en tot 6 september.
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Voor volgend jaar zullen we via Parro de kalender 

met u delen. Dat zal waarschijnlijk in de laatste 

week van de zomervakantie gebeuren. 

Dan weet u wanneer de bijzondere activiteiten en 

de studiedagen zijn en wanneer de gesprekken op 

school zullen plaatsvinden.

Qua personeel hebben we geen wijzigingen ten 

opzichte van dit jaar. Iedere leerkracht blijft in 

dezelfde groep en werkt op dezelfde dagen. 

Heerlijk overzichtelijk.

Volgend schooljaar



Op maandag 19 juli hebben de 5 jongens van 

groep 8 afscheid genomen van de Palmenhof. 

Ze werden thuis opgehaald met cabrio’s en dat 

was helemaal tegek! Op school werd erg heerlijk 

gebarbecued en daarna was het tijd voor het 

formele afscheid. Met een lach en een traan 

hebben Luuk, Lars, Manoah, Adan en Roman de 

fase van de basisschool afgesloten. Het was een 

mooie avond. En bij deze wil ik die jongens 

bedanken voor hun tijd hier op school en ze veel 

succes wensen op het voortgezet onderwijs. 

En natuurlijk de ouders bedankt voor het 

vertrouwen in de school.

En dan nog een afscheid. Vanwege verhuizing 

gaat Sven Mijnsbergen naar een andere school. 

Ook jij veel succes en plezier op je nieuwe 

school in Goes!

Afscheid



Wat een jaar is het geweest. Dinsdag mocht ik 

weer aanwezig zijn bij het afscheid van groep acht. 

Door alle coronamaatregelen heb ik ze niet zo 

vaak gezien. Maar wat was het een gezellig leuk 

afscheid met mooie woorden. Het gaat jullie goed!

Op de speelzaal hebben we het thema Zon, zee, 

strand afgesloten. De kinderen hebben zand-

kastelen, kwallen en emmertjes geknutseld. En 

gezongen over hoe heerlijk het is om in het water 

te spelen. Een zomers liedje over de zomer en het 

strand geluisterd en het strandtentje werd regel-

matig gebruikt om in te spelen.

Op vrijdag 2 juli hebben we een korfbaltraining 

gehad van Ondo. Wat hebben de kinderen genoten. 

Het was goed georganiseerd door Natasja en 

Marit. Zeker voor herhaling vatbaar.

Voordat we aan deze training begonnen hebben 

we voor ‘t Groentje een sponsorloop gehouden. 

De peuters mochten een klein parcours afleggen 

en hebben dit 5 keer gedaan. Het bedrag wat bij 

elkaar gelopen hebben is een financiële steun 

voor de speelzaal. Dit kunnen we heel goed 

gebruiken want we willen graag dat we kunnen 

blijven bestaan! Het bedrag wat we bij elkaar 

hebben gelopen is ongeveer € 1.175,00. 

Wat een prachtig bedrag. We zijn er heel erg blij 

mee. Kijk eens op onze facebookpagina naar het 

filmpje van deze ochtend en deel het bericht voor 

nieuwe kindjes op de speelzaal.

Alvast bedankt.)

Woensdag zijn we met de peuters in de speeltuin 

van Epenpark geweest en vrijdag hebben we feest 

van 5 peuters die jarig zijn en afscheid nemen van 

ons. Dus we hebben nog twee gezellige dagen 

voor de vakantie.

Ik wens iedereen een zonnige en fijne vakantie 

toe en tot in het nieuwe schooljaar!

Groetjes juf Desiree

Peuterwerk



Onze school ligt goed in de markt. Van verschillen-

de kanten krijgen we meldingen dat onze school 

goed staat aangeschreven en dat ouders steeds 

makkelijker voor onze school kiezen. Het ziet er 

naar uit dat we volgend jaar starten met evenveel 

leerlingen als we dit jaar eindigen. Dat is uniek.

Toch willen we onze school nog beter voor het 

voetlicht brengen. En daarom gaan we actiever 

met sociale media aan de slag. Eerst onze Face-

bookpagina en daarna ook Instagram.

De vormgeving van de nieuwsbrief wordt aders, 

zodat deze aantrekkelijker leest op een smartp-

hone, er komen andere gevelbestickeringen en 

het logo is wat aangepast aan de moderne tijden. 

Zomaar een paar voorbeelden. 

Toch is en blijft het belangrijkste middel het 

positieve geluid van ouders. Wanneer mensen 

positief praten over de school, is dat de beste 

reclame die we kunnen krijgen. 

Op die manier kunnen we samen de school 

zichtbaarder maken en ervoor zorgen dat we op 

ons dorp de Palmenhof kunnen laten floreren!

PR



Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de 

Palmenhof,

Op maandagavond 12 juli hadden we de vierde 

en laatste MR vergadering van het schooljaar. We 

ontmoetten elkaar in de school, dat is fijn. Binnen-

komen in een school, rondkijken en fantaseren 

hoe het zal zijn als er leerlingen rondlopen. 

Vanuit de regering gaat er een groot bedrag naar 

elke school. Sjouke-Gerrit heeft toelichting gege-

ven op het bedrag en verantwoording afgelegd 

hoe het bedrag wordt ingezet. Een gedeelte wordt 

ingezet voor BSO en naschoolse activiteiten. We 

zijn benieuwd hoe dit vorm wordt gegeven. Dit 

gaan we in het nieuwe schooljaar volgen. Kascon-

trole zal in het nieuwe schooljaar minimaal 2 keer 

plaatsvinden door Dominic. Sjouke -Gerrit maakt 

de begroting en Dominic controleert namens de 

MR. 

Ook hebben we het jaarplan ingezien en de kalen-

der. In het jaarplan worden de doelen opgesteld 

voor het komende jaar. Voor deze onderwerpen 

moet de MR instemming geven. Er zijn kritische 

vragen gesteld en namens ouders hebben we ook 

gevraagd wat er gedaan wordt wanner deze doe-

len niet worden gehaald.

Deze periode vinden de rapportgesprekken plaats. 

Als MR vinden we het belangrijk dat resultaten en 

het welbevinden van leerlingen met ouders en 

hun kind(eren) worden besproken. Het gaat hier 

om harde data (toetsgegevens, feiten) en zachte 

data (wie is de leerling, wat heeft de leerling nodig 

om goed te ontwikkelen). Dit kan bij de rapport-

gesprekken. Wanneer u als ouders/verzorgers 

tussendoor wilt weten hoe het met hun kind(eren) 

gaat of met een vraag zit, stap op de leerkracht af, 

ook al is het maar een klein vraagje, daar zijn de 

leerkrachten voor. 

Misschien vertelt uw kind(eren) weinig thuis over 

school en wil je naast de berichten op Parro meer 

weten, neem contact op met de leerkracht(en). De 

ontwikkeling van de leerlingen gaat zoveel beter 

als er een goede samenwerking is tussen leer-

krachten, ouders en kinderen.  U bent elke school-

dag welkom. Dat gaven de leerkrachten aan. 

We zijn geen team omdat we samen werken, 

we zijn een team omdat we samenwerken!

In het nieuwe schooljaar blijven we de ouderbe-

trokkenheid volgen en op de agenda staat gezon-

de voeding en wat is een verantwoorde traktatie, 

kan dat ook iets anders zijn dan eten/drinken? 

Heeft u suggesties, deel ze met de MR.

Heeft u agendapunten voor ons, spreek ons aan of 

stuur een mailtje naar mrpalmenhof@onzewijs.nl.

Een goede zomer en tot in het nieuwe schooljaar!

Een hartelijke groet van Sjouke-Gerrit, Wesley, 

Mardina, Sander, Dominic en Nicole

MR 
Palmenhof


