Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Jaargang 2018-2019
Beste ouder(s), verzorger(s),
We sluiten de decembermaand af met een “warm” gevoel. De
school zag er geweldig sfeervol uit. Hartelijk dank aan iedereen die
daarbij heeft geholpen! We hebben de afgelopen weken een
leerzame en gezellige tijd gehad, waarbij we veel gezamenlijke
activiteiten hebben ondernomen, zoals de Sinterklaasviering, het kerst
knutselen, de kerstmusical en het kerstfeest.
Wij wensen u en uw kind(eren) een hele prettige kerstvakantie!
Met vriendelijke groet,
Team Het Palet - Ommen
Belangrijke data
08 januari
09 januari
14 januari
23 januari

Opening nieuw thema Topondernemers: Water, aarde,
lucht en vuur
Luizencontrole
Start Cito toetsweken (2 weken)
Start Nationale Voorleesdagen

Welkom op het Palet!

In december zijn de volgende leerlingen bij ons op school gestart.
In groep blauw: Corinne en Senn.
In groep geel: Kayne, Amara
We wensen alle kinderen een hele fijne tijd op Het Palet!

Sinterklaas
Het is alweer even geleden dat de Sint samen met zijn Pieten het Palet bezocht. We moesten wel lang
wachten voordat hij eindelijk aankwam maar toen we de reden van Sint hoorden begrepen we het
wel.
Er was een Piet kwijt en daarom kwam Sint met een grote kraanwagen om overal goed te zoeken naar
de verdwenen Piet. Maar wat bleek, Piet had de dag van tevoren al cadeautjes naar het Palet
gebracht en was toen op vakantie gegaan. Toen we dat wisten kon het feest beginnen. Het was weer
een gezellige ochtend, mede dankzij de hulp van vele ouders en het AC.
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Kerst: knutselen, musical en kerstdiner
Kerstbakjes
Vorige week woensdag hadden we met alle groepen vanaf 10.30 een kerst knutselochtend. Met
behulp van enthousiaste ouders zijn er prachtige kerstbakjes gemaakt en in de klassen werd er
gewerkt aan kerstversieringen. Dankzij Jurrie Baas en hetgeen kinderen nog meebrachten, konden we
beschikken over voldoende groen om de kerstbakjes te maken.
Tussendoor werden de kinderen nog op een kerstkransje getrakteerd door de AC.
Kortom, het was een gezellige ochtend!

Kerstviering
Woensdag 19 december vanaf 17.30 uur kunnen de kinderen op school genieten van hun
meegebrachte lekkernijen tijdens het kerstdiner.
Voor de ouders is er vanaf dat tijdstip de gelegenheid om gezellig een hapje en drankje te nuttigen
op het sfeervol ingerichte plein.
Vanaf 18.30 kunnen de kinderen weer opgehaald worden uit hun eigen lokaal.

Aanbod De Kern en Fit Weerbaar
In de bijlages vindt u het aanbod van De Kern en Fit Weerbaar. De Kern biedt verschillende
groepstrainingen aan zoals assertiviteitstraining en Rots en Water training. Fit weerbaar richt zich alleen
op Rots en Watertraining in combinatie met fitheid.
Topondernemers thema water aarde vuur en lucht
De komende periode wordt er in alle groepen aandacht besteed aan bovenstaand thema. Het is
een heel breed thema waar iedere groep zijn eigen draai aan gaat geven. De opening vindt plaats
op dinsdag 8 januari dit gebeurt alleen met de kinderen.
De afsluiting vindt plaats op woensdag 13 februari om 12.00 uur en hierbij bent u als ouders van harte
welkom. In iedere klas zal te zien en te horen zijn wat er rondom het thema water, aarde, lucht en vuur
is gedaan. De kinderen blijven allemaal in de eigen groep. Dus alleen de ouders lopen rond.
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Personele zaken
Juf Junilla is sinds 10 december met zwangerschapsverlof. We wensen haar een hele fijne tijd toe!
Tot de kerstvakantie hebben we de vervanging op kunnen lossen. Er zijn onvoldoende invallers
beschikbaar, maar door intern te schuiven, en de inzet van onze eigen leerkrachten, hebben we dit
op kunnen lossen.
Meester Maarten is nog steeds afwezig wegens ziekte, hij is overspannen. We wensen hem heel veel
beterschap toe!
Na de kerstvakantie start Klara Wierenga in groep 7/8. Van harte welkom op het Palet!
Zij stelt zich hieronder aan u voor:

EVEN VOORSTELLEN……
Mijn naam is Klara Wierenga, ik ben 52 jaar en ik woon sinds drie
jaar met mijn man in Zwolle. Onze twee dochters wonen niet
meer thuis, zij studeren in Delft en Groningen.
Op 7 januari zal ik starten als invaller voor juf Junilla, en daar heb
ik veel zin in. Ik ben een ervaren leerkracht. Ik heb ‘meters
gemaakt’ in de bovenbouw van het basisonderwijs, en in het
VMBO en het MBO. Maar, op de basisschool kom ik het meest
tot mijn recht. Ik ben, sinds onze verhuizing naar Zwolle, als
vervangster werkzaam in het onderwijs en dit doe ik steeds met
heel veel liefde en plezier. Ik vind het altijd extra leuk om voor
een langere periode werkzaam te zijn op een school.
Op dit moment werk ik fulltime in groep 8 in Lelystad.
Het was dan ook best even aanpoten: solliciteren, kennismaken
en een dagje meedraaien in Ommen. Maar, wat een fijne
school en leuke groep staan mij te wachten in het nieuwe jaar!
Mocht u meer willen weten, kom beslist een keer langs of maak
een afspraak. Ik zet mij graag in voor een goede samenwerking
met u, maar vooral voor de leerlingen van groep 7/8.
Tot ziens in 2019!
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KIVA
Na de KiVa ouderavond is duidelijk geworden welke vaardigheden de kinderen nodig hebben om zich
te ontwikkelen. Om die vaardigheden goed te ontwikkelen werken we bij KiVa met thema’s. Per thema
komen de KiVa regels aan bod en leren de kinderen deze door samen (rollen) spelletjes te doen en
gesprekken te voeren.
In de onderbouw:
In het thema ‘Gevoelens’ hebben de kinderen geleerd wat gevoelens (emoties) zijn.
Iedereen heeft de basisemoties weleens ervaren, maar het begrijpen en onder woorden
brengen hiervan is nog lastig! Door middel van verhaaltjes, spelletjes en oefeningen
hebben we hieraan gewerkt. Uiteindelijk hebben de kinderen geleerd gevoelens te herkennen bij
zichzelf én anderen. Ze…
…weten wat een emotie of een gevoel is;
…kunnen voorbeelden geven van verschillende emoties;
…kunnen hun eigen emoties herkennen en onder woorden brengen;
…kunnen emoties en gevoelens bij anderen herkennen;
…weten dat je emoties kunt ‘lezen’ aan de hand van iemands: gezichtsuitdrukking, houding, gebaren
en intonatie;
…kunnen zich voorstellen hoe een ander zich voelt;
…weten hoe zij de gevoelens van zichzelf en een ander kunnen beïnvloeden;
…weten wat ik-taal is;
…weten dat het fijn is wanneer iedereen fijne gevoelens heeft.
In de bovenbouw:
Ook hier staat de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal centraal. Om betekenis te kunnen
geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar diegene zijn of haar
houding en gezichtsuitdrukking. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. De kinderen oefenen
met het uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te zetten in ik-taal en dit
toe te passen in verschillende situaties.
Ze…
…weten wat communicatie is;
…herkennen problemen bij communicatie;
…weten wat ik- en jij-taal is;
…kunnen ik-taal gebruiken;
…weten wat ze moeten doen om zich bij een groep aan te sluiten;
…weten wat ze kunnen doen om anderen te helpen bij een groep aan te sluiten;
…weten dat ik-taal nuttig is als ze zich bij een groep aansluiten;
…kunnen reflecteren op de sfeer in de groep.
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Cito 3.0
In januari 2019 worden de leerlingen getoetst door middel van de Cito toetsen. Vorig schooljaar zijn
de groepen 3 en 4 gestart met de nieuwe Cito 3.0 toetsen (derde generatie). Hiermee zijn de toetsen
weer helemaal bij de tijd, inclusief normering. Vanaf dit schooljaar worden deze nieuwe Cito 3.0
toetsen door alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gemaakt. Omdat de opbouw van de
toetsen 3.0 afwijkt van die van de 2.0 versie, kunnen wij de resultaten van de oude en nieuwe toetsen
niet met elkaar vergelijken (dit geldt voor de groepen 5/8). We kunnen dit pas weer vanaf het tweede
toets moment in juni. Na de afname worden de toetsen geanalyseerd en besproken.
De volgende toetsen worden afgenomen:
Groep 2:
Taal voor kleuters
Rekenen voor kleuters
Groep 3/8:
Cito Rekenen 3.0
Cito Begrijpend lezen 3.0
Cito Spelling 3.0
Technisch lezen: AVI en de Drie Minuten Toets (nieuwste versie)
De meeste toetsen worden klassikaal gemaakt in de groep. Voor sommige leerlingen zijn er andere
afspraken gemaakt om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van die leerlingen.
De toets gegevens worden verwerkt in het rapport van uw zoon of dochter en besproken tijdens de
10 minuten gesprekken in februari of op een ander moment in die periode.
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