Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Nieuws van de directie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De vakantie zit er alweer op. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Afgelopen
week heeft het team alles weer in gereedheid gebracht voor het nieuwe schooljaar. We zijn blij
om volgende week iedereen weer te zien.
We starten dit schooljaar feestelijk. De AC heeft allerlei leuke activiteiten bedacht.
Op maandagmiddag 17 augustus ziet het programma er feestelijk uit.
De eerste schoolweken wordt er in de groepen vooral aandacht besteedt aan de groepsvorming,
zodat we daar het hele schooljaar profijt van hebben. Samen met elkaar verantwoordelijk zijn
voor een fijne en veilige sfeer in de groep.
Dit schooljaar starten we ook met het continurooster. Inmiddels zijn er koelkasten aangeschaft,
zodat het lunchpakket gekoeld bewaard kan worden.
Na de herfstvakantie hopen we de leerpleinen te kunnen inrichten. Niet meer alleen leren in de
groep, maar ook daarbuiten. Leren met elkaar en van elkaar.
Covid-19
Zoals iedereen uit de media wel heeft vernomen is het virus nog steeds onder ons. We moeten
daarom nog steeds de richtlijnen van het RIVM blijven volgen. De ingangen blijven gescheiden
voor de verschillende groepen, we starten met handen wassen en de anderhalve meter tussen
volwassenen blijft van kracht. Ouder(s)/ verzorger(s) blijven buiten.
We kijken uit naar komend schooljaar en hopen er met elkaar er een hele fijne en leerzame tijd
van te maken.
Mirjan en Janneke

Informatieavond
In de eerste schoolweek ontvangt u info over informatieavond(en)
Tijdens deze avond geven de leerkrachten informatie over het onderwijs dat uw kind gaat
ontvangen en over de speerpunten van het komende jaar.
De richtlijnen van het RIVM houden wij daarbij aan.
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Jaarrooster
In de eerste schoolweek ontvangt u het jaarrooster. Met daarop (bijna) alle data voor komend
schooljaar.
Feestelijke start van het schooljaar
De AC zorgt voor een feestelijke start van het nieuwe schooljaar.
We zijn blij met dit mooie initiatief! Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie daarover.

SchoolApp
De SchoolApp is weer in gebruik.
Leerkrachten plaatsen vanaf nu weer berichten, dus lees de app regelmatig. Zo mist u geen
nieuwtjes uit de groep. Wanneer u problemen ondervindt met de SchoolApp, kunt u contact
opnemen met meester Dennis (d.aalberts@ooz.nl).

Luizencontrole
We willen u vragen thuis zelf uw kind(eren) te controleren op hoofdluis. Mocht er sprake zijn
van hoofdluis, wilt u dan de leerkracht(en) van uw kind(eren) inlichten?

Zomerlezen
Voor de vakantie heeft iedereen in de nieuwsbrief kunnen
lezen over het “ZOMERLEZEN”.
We zijn erg benieuwd naar de bingobladen en de leuke
originele leesfoto’s. Alle leuke, gekke, originele inzendingen
kunnen een leuke beloning tegemoet zien.

Hoe gaat het ook alweer met het continurooster en het naar binnen
gaan?
Vanaf 17 augustus gaat het continurooster in:
Alle kinderen blijven op school eten tussen de middag.
En de school gaat om14:30 uur uit.
(op de woensdag om 12:30 uur en voor de onderbouw ook op vrijdag om 12:30 uur).
Geeft u dit zelf aan uw kinderopvangorganisatie?
Er zijn een heel aantal aanpassingen geweest om de verspreiding van corona tegen te gaan.
Wat betekent dit vanaf 17 augustus?
• We laten de kinderen regelmatig hun handen wassen
• Tussen de leerlingen is geen 1,5 meter afstand
• Tussen de volwassenen in de school is wel 1,5 meter afstand
• Bewegingsonderwijs kan meer worden gegeven, zowel binnen als buiten
• Kinderen met verkoudheidsklachten in groep 1 en 2 mogen naar school, wanneer ze
geen koorts hebben.
• Kinderen met verkoudheidsklachten in de groepen 3 t/m 8 blijven thuis
• Ook wanneer er gezinsleden zijn met benauwdheidsklachten en koorts boven de 38
graden, dan blijven de kinderen thuis totdat dit gezinslid 24 uur klachtenvrij is.
• Ouders mogen in de school zijn voor oudergesprekken en contactmomenten met
inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dit houdt in dat wij bv voor de informatieavond
een aangepaste vorm ontwikkelen.
• Groep 1-2 verzamelt zich voor de school, waar de leerkracht klaar staat.
• Groepen 3 en 4 gaan via de rechter deur naar binnen, wanneer de bel gaat.
• Groepen 5 t/m 8 gaan via de zijdeuren, bij de bovenbouw van school, naar binnen
wanneer de bel gaat.
• De leerkrachten komen na schooltijd ook allemaal mee naar buiten. U kunt de leerkracht
dan spreken. Ook kunt u altijd bellen of mailen met vragen.
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Leerlingenraad
Dit schooljaar is er een nieuwe leerlingenraad. Elke groep (vanaf groep 5) heeft, door middel
van stemmen, bepaald wie hun klassenvertegenwoordiger is geworden.
De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit:
Groep 5: Jasper Anema
Groep 6: Tim Broekmaat
Groep 7: Evi aan het Rot
Groep 8: Jarick Peereboom
Namens het team: Meester Dennis
Op de website van Het Palet komt binnenkort een
pagina met meer informatie over de leerlingenraad.
Naast deze pagina zal de SchoolApp ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden.
We hebben er zin in!

Nieuws uit de AC
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. Wij zijn in de vakantie alweer druk bezig
geweest met de plannen voor de activiteiten van komend schooljaar.
Aangezien het voor de zomervakantie niet mogelijk was om een gezamenlijke afsluiting te doen
met elkaar, beginnen we dit schooljaar met een spetterende openingsmiddag.
Maandagmiddag zullen er voor de kinderen allemaal leuke activiteiten te doen zijn. Doe de
kinderen makkelijk zittende kleding aan en ook graag schoenen /sandalen o.i.d. die ze zelf
makkelijk aan en uit kunnen doen.
De middag zal beginnen na de lunch om 12.30. De leerlingen gaan in groepjes diverse spellen
doen. Zo is er een springkussen en een stormbaan en Debby van dansstudio 85 komt op school.
Alle groepen gaan bij haar langs om een dans in te studeren. Om ongeveer 14.15 zullen alle
groepen bij elkaar komen op het plein en gaan we met de hele school een ingestudeerde dans
laten zien. Na de dans gaan alle kinderen weer naar binnen om de dag in de klas af te sluiten
met elkaar.
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