Belangrijke data oktober/november
05 december
06 december
10 december
012 december
217 december
19 december

Sinterklaasfeest
Margedag: alle leerlingen vrij
MR-vergadering
Kerstknutselen
Kerstmusical: middag voor alle kinderen, avond voor ouders van
groep 6
Kerstviering

Nieuwe leerlingen
In november zijn de volgende leerlingen bij ons op school gestart.
In groep geel: Julian en David.
We wensen alle kinderen een hele fijne tijd op Het Palet!

KiVa Ouderavond 22 november 2018
Donderdag 22 november j.l. was er een ouderavond over onze methode KIVA. Hoewel
zo’n 40 ouders zich hadden opgegeven, waren er zo’n 15 ouders op de avond aanwezig.
Fijn dat jullie er waren!
De avond werd geleid door René Koens, adviseur van KIVA. Hij heeft ook drie trainingen
verzorgd aan ons team. Een zinvolle, en interactieve avond. Met elkaar hebben we
nagedacht over vaardigheden die belangrijk zijn voor een kind om te ontwikkelen. Zowel
ouders als school kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Personele zaken
Juf Margreet is momenteel aan het re-integreren. Drie dagen per week is ze een aantal
uren, in opbouw, aanwezig op school. In deze tijd werkt ze buiten de groep met individuele
kinderen, of in groepjes. Het herstel verloopt tot nu toe naar wens, maar heeft nog wel tijd
nodig.
Juf Rachelle Timmer vervangt haar in groep 6/7 op maandag, dinsdag en woensdag.
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Afsluiting Kunstweken
De kunstweken zijn afgesloten met een tentoonstelling in iedere klas. Wat een geweldige
kunstwerken hebben de kinderen gemaakt. Er is een kunstwerk per kind verstuurd naar de
organisatie van de kunstweken. Hier heeft uw kind een folder van mee gekregen. Op de
folder staat een inlogcode die je thuis kunt openen. Nu staat je kunstwerk in het
onlinemuseum. Ook kun je de andere kunstwerken van de groep bekijken. Je kunt stemmen
in de “Hall of Fame”. Bekijk het gauw! In de school hangt binnenkort een superposter met
alle gemaakte kunstwerken en er komt op iedere klassendeur een poster met de
groepskunstwerken. Veel kijkplezier!
Les dode hoek groep 7 en 8
Op woensdag 14 november hebben de groepen 7 en 8
een les gevolgd met betrekking tot de dode hoek. De
kinderen hebben geleerd wat je het beste kunt doen als je
een vrachtauto, bus of landbouwvoertuig op straat
tegenkomt.
Ze hebben ervaren wat een vrachtwagenchauffeur wel en
niet kan zien.
Zie voor meer informatie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Vanuit de activiteiten commissie
Opbrengst zomerfeest.
Het zomerfeest was een groot succes. Er is ook een heel mooi bedrag opgehaald.
Wel €2500.-!!! Dit gaat gebruikt worden voor buiten-speel-materiaal en voor de sporttenues
van school. Binnenkort zal het besteld gaan worden en kunnen de kinderen
er van gaan genieten.
Flessenactie.
In de ‘zon’ staat een grote doos voor lege flessen. Deze zal het schooljaar blijven staan en
mag gevuld worden met lege flessen. De opbrengst hiervan gaat naar de school.
Jaarverslag
Het jaarverslag ligt in de ‘zon’. Dit zal hier 2 weken blijven liggen. Het jaarverslag kunt u inzien.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u dit aan de leerkracht doorgeven. Er wordt dan contact
met u opgenomen worden vanuit de activiteitencommissie.
Kerst.
We zijn al druk met de voorbereidingen voor het kerstfeest.
Het kerstfeest is op woensdag 19 december. Tijdens het kerstdiner van de kinderen
kunnen de ouders gezellig wat eten en drinken op het plein.
Hiervoor hebben we nog wel hulpouders nodig. Bijvoorbeeld voor opbouwen,
opruimen of helpen met eten en drinken inschenken of klaar maken.
Wilt u hier alvast over nadenken?
Er komt binnenkort in de klassenapp de oproep voor hulpouders.
De informatiebrief over het kerstknutselen en het kerstdiner volgt na
5 december.
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Sinterklaas
Op woensdag 5 december is de Sinterklaasviering op het Palet.
Alle kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8 mogen hun surprise gelijk in de klas brengen als ze op school komen.
Nog leuker zou het zijn als de kinderen hun surprise al eerder die week meenemen!
Om 8.25 uur gaat de bel, net als gewoonlijk. De kinderen komen eerst naar binnen, maar
mogen de jas aanhouden. De leerkrachten kijken of alle kinderen aanwezig zijn.
Daarna komen alle kinderen weer naar buiten. Samen kijken we hoe Sint en zijn Pieten dit
jaar op school aankomen. Natuurlijk zijn jongere broertjes/zusjes hierbij ook van harte
welkom! We willen wel aan de ouders vragen om achter de kinderen te gaan staan, zodat
iedereen zijn aankomst goed kan zien. Na binnenkomst gaan Sint en de Pieten naar het
speellokaal. De kinderen gaan eerst even naar hun eigen groep en gaan dan o.l.v. hun juf
naar het speellokaal. Daar verzorgt iedere groep een klein optreden voor de Sint en zijn
Pieten. U bent daar als ouder ook van harte welkom.
Hierna gaan de kinderen van de onderbouw in circuitvorm aan de slag. Zij zullen o.a. in de
schatkamer van Sinterklaas een mooi cadeau uitzoeken en deze zelf inpakken.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan in de eigen groep met de surprises aan de slag.
Omstreeks 12.10 uur zullen we afscheid nemen van Sinterklaas en zijn Pieten. Eventueel
gaat hij nog bij zieke kinderen op bezoek. We gaan die dag gewoon tot 12.30 uur naar
school.
Topondernemers
Met topondernemers werken we over het thema: de boerderij. We leren hoe het op een
boerderij werkt, waar ons eten vandaan komt en hoe een boerderij eruit ziet. Maar ook
leren we over kleine dieren. Groep 4/5 is voor het eerst een werkstuk aan het maken met
als onderwerp: huisdieren. Ze kozen in tweetallen een huisdier uit waar ze informatie over
opzoeken en het werkstuk over gaan schrijven. Best lastig, maar de werkstukken worden al
heel mooi! De bovenbouw is druk met het knutselen van een boerderij. Verder leren ze over
kassen, wereldfruit en Jeanne d’Arc. Ook zijn er collages gemaakt over de koe. De
kinderen leerden hierbij over verschillende koeien, de verzorging en hoe en waar ze leven.
Kiss & Ride zone
Wil iedereen er nog even goed aandenken dat de Kiss & Ride zones alleen bedoeld zijn om
kinderen te laten uitstappen. Nog beter is om even door te rijden naar de parkeerplaats
achter school en de kinderen daar te laten uitstappen. De verkeersbrigadiers geven aan dat
hierdoor ’s ochtends gevaarlijke situaties op de Haarsweg ontstaan. Met zijn allen zijn we er
verantwoordelijk voor dat alle kinderen zo veilig mogelijk naar school kunnen gaan! Graag
uw medewerking.
Leerling raad
Onze nieuwe leerling raad (Daan (groep 4/5), Vera (groep 6/7), Anoek (groep 6/7) Maartje
(groep 7/8) en Josephine (groep 7/8) is voor het eerst bij elkaar geweest om met elkaar te
vergaderen. Deze eerste bijeenkomst hebben we met elkaar gesproken over wat deze
kinderen voor de school kunnen betekenen, wat er leeft en speelt, welke ideeën er zijn
etc.…
Voor nu hebben de kinderen gesproken over de afspraken rondom het spelen op het plein.
Zij gaan hierover met hun eigen groep in gesprek. In de eerstvolgende vergadering wordt
dit besproken en kijken we of er dingen moeten worden aangepast.
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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 op donderdag van 13.00 tot 13.30 uur. Je kunt ons ook mailen:
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088 443 07 02.
Irma Brinkhof
Jeugdverpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
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