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Social Schools 
 
Wij krijgen veel positieve reacties  
van ouders op Social Schools. 
Toch zijn er in elke groep nog ouders die hier niet op  
ingelogd zijn. 
Natuurlijk bent u vrij om hiervoor te kiezen. 
Mocht u zich echter wel aan willen melden, maar het 
lukt om welke reden dan ook niet, laat het ons dan weten. 
Wie weet kunnen we u hierbij helpen. 
 
Momenteel gaat er nog veel informatie via Social Schools  
en de mail. 
Dit zal echter steeds vaker richting de zomervakantie, 
alleen via Social Schools gaan. 
Mocht u hier dus geen gebruik van (gaan) maken, ook dan  
horen we dat graag. 
We kunnen dan bekijken, hoe u ook op den duur, toch 
goed geïnformeerd kunt worden. 
 
 
 

Agenda 

 
5 maart: 
Muziekuitvoering  
Palludara-CVO, in theater Sneek 

 
6 maart: 
Palludaradag, de kinderen zijn vrij 

 
13 maart: 
Open dag: Loop gerust zonder  
afspraak binnen. Eindtijd: 17.00 uur 
 
15 maart: 
Landelijke stakingsdag in het  
onderwijs. 
Ook wij doen mee! 
 
27 & 28 maart: 
Inleveren Bag2School zakken 

 
 

 

 
Verjaardagen teamleden 
 
3 maart: juf Niese Klaziena 
7 maart: meester Arno 
 

Jaarverslagen Activiteiten Commissie (AC),  
Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) 

 
Mogelijk heeft u ze nog niet gemist, maar voor de  
geïnteresseerden onder u, de jaarverslagen over 2018 
staan op onze website. U vindt ze onder het kopje van de 
geledingen zelf. 
 
Het jaarverslag van de AC dus onder het kopje AC, dat van 
de OR onder het kopje OR en dat van de MR onder het 
kopje MR. 
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Inloopspreekuur 

 Eerste dinsdag van de maand van 8:30 uur tot 9:30 uur.  

 Bij de directeur (Dukke Hofman) en de intern begeleider (Fenna Zeinstra). 

Trefwoord                                                
 

Van 18 februari t/m 15 maart: Spreken 
Over de waarheid spreken, liegen, bemoedigen 
en oordelen. 
Over hoe woorden het leven betekenis geven. 
Gebaseerd op het Bijbelboek Mattheus 
 
Van 18 maart t/m 5 april: Oplossen 
Over het oplossen van dilemma’s,  
problemen, ruzies en conflicten.  
Over het vinden van waarheid, vergeving en 
gerechtigheid. Gebaseerd op verhalen uit de 
Bijbelboeken Mattheüs en Johannes  

 

5 maart Inspectiebezoek 
 
Inmiddels is het weer vier jaar geleden dat wij de Onderwijs Inspectie op bezoek hebben gehad. 
Op dinsdag 5 maart komt de Inspectie ons bezoeken. 
Dit bezoek is met name gericht op de zorg. 
Hierbij wordt gekeken hoe wij de zorg binnen onze school en onderwijs organiseren en tot welke  
resultaten dit leidt. Zorg in de brede zin van het woord. 
 
 

 
 

 

 

Perspectief 10-14 en On tour 
 
U heeft via de media kunnen horen en lezen 
over Perspectief 10-14: 
Een nieuwe onderwijsvorm, die Palludara en 
het Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO), na 
de zomervakantie in Sneek gaan aanbieden. 
Voor dit onderwijs kunnen, in het eerste jaar, 
alleen leerlingen uit de huidige groepen 6 in 
aanmerking komen. De groepen 6 van alle 
Palludara scholen krijgen hier informatie over: 
Perspectief On tour! 
Maandag 18 maart wordt een bezoek  
gebracht aan groep 6 van Op ‘e Hichte. 
De ouders van de groep 6 leerlingen hebben 
hier allemaal inmiddels al informatie  
ontvangen. 


