Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Maart/april: Jaargang 2018-2019

Belangrijke data
03 april

Klassenshow groep 1/2 blauw
Schoolvoetbaltoernooi
Grote peuterdag
Nieuw thema Topondernemers: Vlinders in je buik
Klassenshow groep 3
Koningsspelen
Cito eindtoets groep 8
Goede vrijdag en start meivakantie

05 april
08 april
10 april
12 april
16, 17, 18 april
19 april
Welkom op het Palet!
In februari en maart zijn Pepijn Vervloet en Floris Postma gestart in groep blauw
en in groep geel Abel Vervloet.
We wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd op Het Palet!

Grote Peuterdag
Is uw kind al bijna toe aan de echte school? Een grote peuter, die wil rennen en klimmen, samen met
andere kinderen? Heerlijk met de neus in de prentenboeken. Met de hele klas l zingen en mooie
tekeningen maken? De eerste cijfers en letters leren? Zichzelf en andere kinderen leren kennen?
Voor je er erg in hebt is het al zover en gaat uw kind naar groep 1 van de basisschool. Een grote stap!
Wat gaat hij daar allemaal ontdekken en leren? En wat is een fijne en goede school?

Goed onderwijs is méér dan cijfers!!
Peuters kunnen deze ochtend beleven en ervaren hoe fijn het straks is om naar de basisschool te
gaan. Op de Grote Peuter Dag kunnen kinderen ontdekken, spelen, knutselen in en rondom onze
scholen.
Ouders/verzorgers kunnen de school bekijken en zich uitgebreid laten informeren, zodat er een fijne
en goede school gekozen kan worden die helemaal bij het kind past. Een belangrijk moment dus voor
peuters en hun ouders die op zoek zijn naar een goede basisschool!
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Personeel
Zoals u weet is juf Margreet aan het re-integreren. Dit verloopt naar wens. Het is de bedoeling dat zij
met ingang van 1 april voor de ochtenden hersteld wordt gemeld. We hopen dat ze na de
meivakantie weer volledig kan starten.
Het herstel van juf Renée verloopt ook naar wens. Maandag 25 maart start zij met het opbouwen van
haar werkzaamheden in de groep.
Het zwangerschapsverlof van juf Junilla zit er medio mei op. Zij start op maandag 13 mei weer in
groep 7/8.
Meester Maarten is al langere tijd afwezig wegens ziekte. Helaas is inmiddels duidelijk geworden dat
hij niet meer terugkeert naar Het Palet. In overleg met bestuur en bedrijfsarts gaat hij zich verder
oriënteren. Wij bedanken Maarten voor zijn inzet op onze school en wensen hem veel succes toe!
Koningsspelen
Vrijdag 12 april a.s. doet Het Palet weer mee aan de Koningsspelen. De dag start gewoon om 08.30
uur. Groep 1 en 2 doen spelletjes rondom de school.
Groep 3 tot en met 8 gaan naar de sportvelden. We willen u vragen de kinderen ’s morgens bij het
sportveld te brengen om 08.30 uur. We lopen aan het einde van de ochtend samen met de kinderen
terug naar school. Kinderen uit de bovenbouw die op de fiets komen, zullen onder begeleiding van
een leerkracht terug naar school fietsen.
We sluiten de ochtend af met een lunch voor alle kinderen op school. De kinderen van groep 1 tot en
met 4 zijn gewoon om 12.00 uur vrij. De kinderen van groep 5 tot en met 8 zijn om 14.00 uur vrij
(hierover heeft u al eerder een mail ontvangen).
We zoeken nog hulp/begeleiding op het sportveld. Als u wilt helpen kunt u een mail sturen naar
m.vandenbelt@ooz.nl
Het wordt een sportieve en gezellige dag!
Staking
Op vrijdag 15 maart was de school gesloten vanwege de grote onderwijsstaking in Nederland.
Deze actie was bedoeld om opnieuw druk te zetten op de politiek om meer te investeren in het
onderwijs en daarmee “dalende leerling prestaties en de lerarentekorten” tegen te gaan. Volgens de
Algemene Onderwijsbond is “structureel 2,9 miljard euro nodig, voor primair tot en met hoger
beroepsonderwijs”. De bond wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin wordt gemaakt met
extra investeringen.
Volgens een raming van het ministerie zal het lerarentekort in 2022 opgelopen zijn tot 4.100
voltijdbanen, in 2027 tot 11.000. De werkdruk in het onderwijs is te hoog, leerkrachten ervaren hun
werk als emotioneel belastend en de lonen zijn laag.
De staking was onderdeel van een week actievoeren voor meer investeringen in het onderwijs. De
week werd afgesloten met een protest op het Malieveld in Den Haag.
In Nederland hebben de afgelopen tijd vele kinderen geen onderwijs mogen genieten van hun eigen
leerkracht. Door o.a. ziekte van deze leerkrachten zijn vele oplossingen bedacht om de
vervangingsproblematiek op te lossen. Ook onze school heeft hier helaas mee te maken (gehad). We
proberen zoveel mogelijk goede oplossingen te bedenken, maar komen steeds vaker met de rug
tegen de muur te staan. Ons team heeft dit de afgelopen periode gelukkig nog zelf kunnen
opvangen maar de rek is eruit.
Opnieuw hebben we een beroep gedaan op uw medewerking, geduld en begrip. Wij voelen ons
door u gesteund.
Hiervoor willen we u namens het hele team hartelijk danken!
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KiVa

‘Plagen, ruzie of pesten?’
In dit thema gaan we in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms moeilijk om onderscheid te
maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren jullie kinderen dit verschil te
herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat
het verschil steeds duidelijker wordt. Ook bespreken we welke emoties je ervaart wanneer iemand
vervelend tegen je doet.
Het tegenovergestelde van pesten is iemand een fijn gevoel geven. We bespreken met de kinderen
wat je kunt doen om iemand een fijn gevoel te geven (iets positiefs zeggen of doen, zoals:
glimlachen, een complimentje geven, helpen of een cadeautje geven).
In de bovenbouw gaat het specifieker over verborgen vormen van pesten en
cyberpesten.
Dit thema staat in het teken van de verborgen vormen van pesten, ook wel indirect of
relationeel pesten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van gemene, anonieme (en
digitale) berichtjes en het vertellen van negatieve verhalen achter de rug van het slachtoffer om. Door
middel van verschillende oefeningen leren de kinderen niet alleen wat verborgen pesten is, maar ook
hoe ze de vormen van verborgen pesten kunnen herkennen in verschillende situaties.

GGD: mijn kind en media
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school en op
straat. Met media bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het soms lastig om in
de gaten te houden wat er online allemaal gebeurt, wat geschikte websites en spelletjes zijn en
hoelang kinderen per dag media mogen gebruiken. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Een paar
tips:







Praat met je kind over het gebruik van media
Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken met de
oppas en opa’s en oma’s
Praat met anderen over hoe zij het doen
Gebruik media samen
Praat met je kind over wat hij ziet
Geef het goede voorbeeld

Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de
ontwikkeling of opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis inloopspreekuur
op het consultatiebureau, op maandag van 9.00 tot 9.30 uur (niet in de schoolvakanties) en
donderdag van 13.00-13.30 uur. Je kunt ons ook mailen: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of
bellen via 088 443 07 02.
Irma Brinkhof
Jeugdverpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
WonderWIJS Floreren
Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen lekker in hun vel zitten. Ze brengen dat misschien niet zo
onder woorden maar aan hun gedrag is dat wel te merken. Dit kan zich uiten in allerlei verschillende
gedragskenmerken, bijvoorbeeld door het hebben van veel verdriet of het laten zien van heel
opstandig gedrag. Als ouder kun je het gevoel hebben dit niet meer zelf op te kunnen lossen en je
daardoor machteloos gaan voelen.
Bij WonderWIJS Floreren, praktijk voor Kindercoaching & Remedial Teaching worden kinderen of
jongeren en hun ouders begeleid bij het leren van schoolse vaardigheden en het leren groeien als
persoon. Zie bijgaande flyer voor meer informatie.
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ontwikkelen. Soms kunnen ze daarbij vastlopen in hun gedrag en/of emoties. Ik wil ze graag

Topondernemers
Op maandag 8 april starten we weer met een nieuw thema van Topondernemers: “Vlinders in je
buik”. Een breed thema, waar ongetwijfeld weer heel veel over te ontdekken, te ervaren en te leren
is! We sluiten dit thema af op vrijdag 24 mei. U bent dan van harte welkom om vanaf 12.15 het werk
van uw kind(eren) te komen bewonderen!
Schoolvolleybal- en schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 20 maart hebben meerdere teams uit de groepen 7 en 8 mee gedaan aan het
schoolvolleybaltoernooi. De kinderen hebben mooie wedstrijden gespeeld en een hele fijne en
sportieve middag gehad.
Het “Hans Visscher” schoolvoetbaltoernooi voor de basisscholen gaat binnenkort weer van start. Dit
jaar is de opzet van het toernooi veranderd.
De groepen 7 en 8 spelen op de helft van een groot veld. Zij spelen met 8
tegen 8 tegen elkaar. De groepen 3 en 4 en de groepen 5 en 6 spelen met 6
tegen 6 tegen elkaar. Zij spelen op een kwart veld.
De voorrondes voor Ommen worden dit jaar gespeeld op sportpark Westbroek
op woensdag 3 april 2019. De regiofinales zullen dit jaar op woensdag 15 mei
2019 te Heino worden gespeeld.
Wij wensen alle teams alvast veel succes!

Nieuwe digitale omgeving
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat we op korte termijn over zouden gaan naar een
andere digitale omgeving, MOO, Mijn Omgeving Online. MOO biedt elk kind een eigen complete,
toegankelijke en veilige digitale leeromgeving, zodat elk kind inlogt met een eigen account en eigen
wachtwoorden heeft. Inmiddels heeft deze migratie plaatsgevonden en het team heeft een eerste
training gehad om hier zo efficiënt mogelijk mee te werken. Binnenkort zal ook de Chrome-omgeving
worden toegevoegd, zodat elke leerling met een eigen MOO-account direct kan werken op zijn of
haar Snappet-Chromebook. Hiermee komt het gezamenlijk googleaccount te vervallen.
Op woensdag 20 maart is er een nieuw modem geïnstalleerd om de internetsnelheid binnen de
school te verhogen.
De gezonde school: excursie naar ROVA
Op maandag 11en dinsdag 12 maart zijn de groepen 6/7 en 7/8 naar de ROVA geweest in Zwolle. Zij
werden opgehaald door de ROVA Groenbus. In de bus speelde op schermen een video waar al veel
informatie werd verteld over afvalverwerking en recycling. Eenmaal aangekomen bij de ROVA
werden de kinderen opgewacht door een educatief medewerker van de ROVA. De kinderen deden
o.a. een spel waarbij het afval goed gescheiden, in verschillende bakken, moest terechtkomen.
Hierbij waren de twijfels over wat in welke bak moest, weer aanleiding voor meer informatie.
Na een rondleiding, een pauze met iets te eten en drinken en een quiz, gingen de kinderen weer met
de Groenbus van de ROVA terug naar Ommen.
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