Nieuws van de directie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
We zijn blij (bijna) alle kinderen weer op school te hebben mogen ontvangen na de
herfstvakantie. We starten nu met een periode van 9 weken waarin we veel gezellige dingen
met elkaar gaan doen.
Zo zijn er verschillende groepen aan de beurt voor de klassenshow en hebben we ook een
leerzame dag met ANWB Streetwise gepland staan.
Verderop in de maand starten we ook met de kinderen met de voorbereidingen voor het
Sinterklaasfeest.
Op woensdag 10 november zijn alle kinderen een dag vrij. Op deze dag werken we met het
team aan de schoolontwikkeling; waar staan we nu en waar willen we naartoe?
Samen maken we afspraken over hoe we werken binnen de school en hoe we leren met
elkaar, onder begeleiding op sommige onderdelen, door een externe deskundige.
Mirjan en Janneke

Vervanging ziek personeel
We horen het op het nieuws; het aantal zieke mensen neemt weer toe. Naast dat corona
nog niet helemaal onder controle is, steken ook de andere seizoen klachten weer op.
Dit merken we in het onderwijs ook; wanneer iemand vervangen dient te worden, is dit lang
niet altijd makkelijk te organiseren. Invallers zijn er (bijna) niet meer. Dit houdt in dat er
meer een beroep wordt gedaan op de huidige teamleden. Tot op heden is het ons altijd
gelukt om alle groepen te voorzien van een leerkracht en we hopen ook dat dat zo blijft.
Mocht het echt niet lukken, dan hebben we nog het alternatief van het verdelen van een
klas over verschillende andere groepen binnen de school. Kinderen krijgen dan werk mee
om in een andere klas te gaan maken.
In het uiterste geval is het niet anders mogelijk dan de groep naar huis te laten gaan. We
hopen dat dit niet nodig gaat zijn.

Verjaardagen
In november zijn de volgende leerlingen jarig:
02
02
02
03
06

Berend
Tygo
Jan
Ruben
Julian

08
09
11
12
14

Twan
Fleur
Evi
Beylasan
Mika

14
17
20
26
29

Olivier
Stef
Saar
Jasper
David
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Ontruimingsoefening
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben we donderdag een
ontruimingsoefening gedaan. Deze was bekend bij de leerkrachten, kinderen en ouders.
Binnen een paar minuten stonden alle kinderen buiten.
Ook een laatste leerling, die op de wc zat, werd op tijd naar buiten gebracht.
We konden veilig weer naar binnen.

Belangrijke data
November
Di 2 nov
Woe 3 nov
Woe 10 nov
Vr 12 nov
Ma 15 nov
Woe 17 nov
Woe 24 nov
Do 25 nov
Di 30 nov

OR vergadering
Voorleesontbijt (kinderen ontbijten op school)
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Klassenshow groep Blauw
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
ANWB Streetwise hele school
Klassenshow groep 5
Nieuwsbrief
MR vergadering

Nationaal Voorleesontbijt
Woensdag 3 november doen wij als school weer mee met het Nationaal schoolontbijt. De
kinderen hoeven thuis niet te ontbijten. Het ontbijt is bedoeld om te laten zien hoe
belangrijk een (gezond) ontbijt is.

Schoolfruit 2021-2022
Ook dit schooljaar mogen we weer meedoen met het Europees
gesubsidieerde project ‘Schoolfruit’. Vanaf 15 november krijgen we 20
weken lang verschillende soort groente en fruit aangeboden op woensdag,
donderdag en vrijdag.
Elke maandag zullen we via de Schoolapp melden welke 3 soorten
groente/fruit er geleverd gaan worden. Zo willen we de kinderen kennis
laten maken met verschillende fruitsoorten.
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Welkom bij ons op school
De volgende leerlingen zijn bij ons op school gestart.
Groep Blauw: Elaisha
Groep Geel: Mara en Anna
Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd op Het Palet.

Voorstellen
Lynn Roeberts
Mijn naam is Lynn Roeberts, ik ben 17 jaar oud.
Ik zit nu in het tweede jaar van mijn opleiding Onderwijsassistent, op het
Deltion College in Zwolle.
Ik ga in groep 3 stage lopen, op elke woensdag en donderdag. Ik vind het
erg leuk dat ik op Het Palet stage mag lopen, zodat ik nieuwe dingen kan
leren in groep 3. En ik heb er natuurlijk super veel zin in!
Met vriendelijke groet,
Lynn Roeberts

Streetwise
Op woensdag 7 november vanaf half 9 komt er een spannend verkeersprogramma bij ons
op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met
praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
-

Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de
speelzaal verkeersgeluiden herkennen en
oefenen het veilig oversteken. Daarnaast
wordt geoefend met de autogordel in
combinatie met het kinderzitje.

-

Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken.
Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje
in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.

-

Hallo auto leren de groepen 5 en 6 op de parkeerplaats achter onze school over de
remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf
plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het
belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze
les aan bod.

-

Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze
trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze
straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

-
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Thema Beroepen
De afgelopen weken hebben wij in de kleutergroepen gewerkt over het thema “Beroepen".
De kinderen hebben allemaal verteld wat ze later willen worden. Op het leerplein kon er
gewerkt, gespeeld en geknutseld worden rondom het thema. Ook hebben we kennis
gemaakt met het beroep dierenarts, want er kwam een echte dierenarts bij ons in de klas!
Voor volgende week staat er een uitstapje gepland naar restaurant en ijssalon
Ekkelenkamp. Daar gaan we ongetwijfeld heel veel te weten komen over beroepen zoals
kok, ober, ijsjesverkoper of bakker.

Groep 8
Een aantal weken terug hebben de kinderen van groep 8 de NIO-toets gemaakt. Een
compliment voor de kinderen hoe hard ze hun best hebben gedaan!
Bij de NIO-toets maken de kinderen 6 onderdelen: synoniemen, analogieën, categorieën,
getallen, rekenen en uitslagen.
De uitslag van de toets geeft een indicatie welk niveau van het voortgezet onderwijs
passend is voor de leerling.
Natuurlijk is de uitslag van de NIO niet het enige instrument dat we gebruiken voor een
passend advies. We nemen de uitslagen van de CITO-toetsen (LVS) en de kenmerken van
een kind mee in onze advisering.
Afgelopen week hebben de NIO-gesprekken met de ouders plaatsgevonden. Dit waren
allemaal erg prettige gesprekken.
De kinderen van groep 8 hebben nu allemaal een voorlopig advies gekregen. Hiermee
kunnen zij op zoek gaan naar een geschikte school. Op www.devogids.nl kunt u per
plaatsnaam alle VO-scholen in de buurt bekijken. In februari/maart zal het definitieve
advies gegeven worden.

Fijne maand november, graag tot ziens

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 25 november.
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