Nieuws van de directie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Het einde van het kalenderjaar komt in zicht.
De “feestmaand” staat alweer voor de deur. Voor het Sinterklaas- en Kerstfeest zijn we
alweer mooie plannen aan het maken samen met de OR. Daar zijn we blij mee.
We gaan er voor de kinderen een fijne tijd van gaan maken.
Al met al weer veel gezelligheid om naar uit te kijken.
Natuurlijk is het nog wel de vraag wat er allemaal mogelijk is, gezien de ontwikkelingen
rondom corona.
Zo zijn we er terughoudend in, om verschillende groepen te mengen. Ook vakdocenten die
van klas naar klas gaan, weren we op dit moment.
Het ziek worden van kinderen en leerkrachten heeft vervelende gevolgen. Voor degene die
positief getest is, maar ook voor de naaste familieleden.
Helaas hebben we de afgelopen weken al tweemaal de keuze moeten maken om over te
gaan op online onderwijs. Dit is niet een keuze die we graag maken. Sterker nog, het is de
allerlaatste keuze. Ook omdat we weten hoeveel impact dit thuis heeft, wanneer duidelijk
wordt dat een kind een aantal dagen niet naar school kan. We bedanken iedereen dan ook
voor de flexibiliteit die een ieder heeft opgebracht hierin. Laten we hopen dat het niet meer
nodig is.
Mirjan en Janneke

Verjaardagen
In december zijn de volgende leerlingen jarig:
08
09
13
14
16

Melle
Sharon
Finn
Ragad
Flore
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18
23
28
29

Kayne
Abdulahi
Meike
Senn
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Belangrijke data
December
03 dec.
07 en 09 dec.
22 dec.
24 dec.
27 dec. t/m 7
jan.

Sinterklaasfeest op school. Alle kinderen zijn ’s middags om 12.30 uur vrij
Oudergesprekken
Kerstviering
Alle kinderen vrij. Start kerstvakantie
Kerstvakantie

Sinterklaas
Vrijdag 3 december is het zover: We vieren het Sinterklaasfeest op
school! Vanwege de coronamaatregelen zal het ook dit jaar anders
dan anders zijn. Sinterklaas en zijn Pieten komen onze school
bezoeken, maar helaas is er geen gezamenlijke aankomst op het
schoolplein. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan deze
ochtend op bezoek bij de Sint en zijn Pieten in het speellokaal. De
kinderen van de groepen 5 t/m 8 pakken hun surprises uit. Verder
zorgt iedere leerkracht voor een feestelijk programma in zijn/haar
groep.
We zullen foto's maken van de ochtend, zodat u een goed beeld
krijgt van de gezelligheid in alle groepen.
Om 12.30 uur zijn alle kinderen vrij.

Kerst
Kerst lijkt nog ver weg. En daarmee is het ook onduidelijk voor ons wat er mag de komende
tijd i.v.m. Corona. We hopen dat we een gezellig kerstfeest kunnen organiseren, waar de
kinderen van kunnen genieten.
Het feest is (tot nu toe) gepland op woensdag 22 december aan het einde van de dag/
begin van de avond.

Verslag margedag
Op woensdag 10 november was uw kind vrij omdat er een margedag was.
Wat doet het team op een dag als deze?
We zijn de dag gestart met een presentatie van onze didactisch coach. Zij is een externe
deskundige, die speciaal naar school komt om de leerkrachten te filmen en observeren
tijdens het lesgeven. In een nagesprek kijken de didactisch coach en de leerkracht samen
naar de beelden en bespreken wat er goed ging en wat een verbeterpunt kan zijn. Samen
hebben we gekeken naar mooie filmbeelden uit de praktijk.
De begeleiding van de didactisch coach gaat het hele jaar door.
Ook hebben we met elkaar gesproken over de doorgaande lijn die we op school hebben
aangaande begrijpend luisteren en lezen. Hoe pakken we dit aan? Welke materialen
gebruiken we en welke eisen stellen we aan de kinderen? Dit alles wordt vastgelegd in een
beleidsstuk rondom Taal. Ook op dit onderdeel komt een extern deskundige binnen de
school om de lijn te bewaken en ontwikkelen.
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Op de gangen hebben we mooie meubels staan. Maar dit is meer dan aankleding; het is
een verlengstuk van de klas. Waar gebruiken we de leerpleinen allemaal voor? Welke
regels passen we er toe en waar willen we nog verder ontwikkelen doorvoeren?
Over de leerpleinen hebben we zo ook de nodige informatie opgehaald om volgende
stappen te kunnen gaan zetten.

Schoolfruit weer gestart
Sinds een aantal weken mogen we weer op 3 dagen van de week genieten van het
schoolfruit. Het doel daarvan is alle kinderen kennis te laten maken met veel verschillende
smaken van groente en fruit. Zo hebben we al mogen genieten van wortelen, appels,
ananas enz.

Nieuws uit de OR
De Ouderraad heeft dit schooljaar twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Zij stellen zich
hieronder aan u voor. Daarmee hebben wij weer een mooie groep mensen om alle leuke
activiteiten mee te organiseren. Lijkt het u leuk om aan te sluiten of heeft u ideeën? Altijd
welkom! U kunt ons bereiken via or-hetpaletommen@hotmail.com
De Ouderraad bestaat nu uit: Lida Vervloet (voorzitter), Anouk Otten (secretaris), Willem
ter Avest (penningsmeester) en de leden: Jolanda Vugteveen, Viviënne Nonhebel, Daphne
de Boer, Marjon Leerentveld, Elsemiek Boukema, Jamie Feijth. En namens het team: Renée
Rouwendal en Freddy Nieboer.
Sinterklaas
Nog voor de herfstvakantie zijn wij gestart met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest
dat wij volgende week vieren.
Wij zorgen voor een goed gevulde Schatkamer waar alle kinderen van de groepen 1 t/m 4
een mooi cadeau van de Sint mogen uitkiezen. Voor de groepen 5 t/m 8 hebben wij per
leerling €5,- verstrekt waar zij, na het trekken van een lootje, een mooi cadeau van gaan
kopen voor een klasgenoot.
Ook de schoencadeautjes, het lekkers, het strooigoed en het regelen van de aankomst van
de Sint zijn onder andere onze taken.
Het zal ook dit jaar (nog) niet gevierd worden op de manier die gebruikelijk is op school,
maar desondanks wordt het voor de kinderen (hopelijk) een prachtige dag.
Kerst
Op woensdag 22 december aanstaande vieren wij (hopelijk) het Kerstfeest op school. Hoe
dat dit jaar kan en mag is nog even gissen, maar achter de schermen wordt door ons en het
team al één en ander uitgedacht en georganiseerd.
Koningsdag
Het lijkt nog ver, maar voor we het weten is het april. De Oranjevereniging is o.a. in overleg
met de scholen op zoek naar een invulling voor Koningsdag in Ommen. Vanwege vele weten regelgeving op het gebied van verzekeringen is de invulling die t/m 2019 aan
Koningsdag werd gegeven niet meer haalbaar. Er wordt gezocht naar een prachtig
alternatief voor 2022 (mits de maatregelen dat dan toelaten) en daarna. De Ouderraad is
hier nauw bij betrokken. Wij zijn er natuurlijk voor alle kinderen en ouders op school en
daarom horen wij graag wie van u met ons mee wil denken (en evt. organiseren) op het
gebied van Koningsdag. U kunt zich melden bij één van ons of via bovenstaand e-mailadres.
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Voorstellen
Hallo allemaal, Ik ben Elsemiek Boukema, moeder van Lena (groep 3) en Romée (start
volgend jaar in groep 1). Ik ben in oktober aangesloten bij de ouderraad. Ik vind het leuk
om hierdoor meer mensen binnen de school te leren kennen, gezien we een jaar geleden
vanuit Zwolle weer terug naar Ommen zijn verhuisd. En daarnaast natuurlijk om mee te
denken en te helpen bij het organiseren van alle leuke activiteiten die we binnen het Palet
hebben!
Mij is gevraagd om me even voor te stellen als nieuw lid van de Ouderraad. Ik ben Marjon
Leerentveld, 37 jaar en sinds dit schooljaar lid van de OR. Mijn oudste dochter Robyn zit in
groep 2 en mijn jongste dochter Nikki is net 3 jaar geworden. Ik werk zelf 4 dagen als
adviseur leren en opleiden in Zwolle. Ik hoop dat we dit schooljaar weer meer activiteiten
voor de kinderen mogen gaan ondernemen. We starten straks natuurlijk al met de Sint
viering, dus hopelijk kunnen we daar een feest van maken! Ik vind het leuk om vanuit de
OR betrokken te zijn bij deze activiteiten en kijk er naar uit om zo mijn steentje bij te
dragen.

Bijlage:
De nieuwe beslisboom.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 23 december.
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