Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Nieuws van de directie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
We hopen dat iedereen een heerlijke herfstvakantie heeft gehad. Wij zijn na de
herfstvakantie gestart met een studiedag voor het hele team. We hebben het o.a. gehad
over “Wat is een goede les”. Omdat we een lerende organisatie zijn, worden we ook dit jaar
begeleid door een didactisch coach. Regina Frederiks komt dit schooljaar lessen bij collega’s
filmen. Vervolgens bespreekt zij de opname samen met de collega na. Deze gegevens blijven
altijd privé voor de gefilmde leerkracht. Soms kan het zijn dat een leerkracht toestemming
geeft om de beelden samen met andere collega’s te bekijken. Het kan leerzaam zijn voor
iedereen.
U heeft het vast al opgemerkt. De personeelskamer is verhuisd en de laatste hand wordt nu
gelegd aan de inrichting ervan. Het moet een fijne plek worden waar collega’s zich even
terug kunnen trekken, maar waar ook mooie gesprekken plaats kunnen vinden over het
onderwijs. De IB-er huist nu in de “oude” directiekamer samen met de administratie. Rogier,
onze conciërge, heeft nu zijn werkruimte in de “oude” IB kamer. Tot slot, is ook de
directiekamer is verhuisd. Wij zitten nu in de “oude” personeelskamer. Onze deuren staan
altijd voor u open.
Mirjan en Janneke

Belangrijke data oktober
6 november
7 november
11 november
13 november
22 november
25 november
27 november

Alle leerkrachten gaan staken. De school is dicht
Schoolontbijt
Voorstelling groepen 1 en 2 in de Carrousel
ANWB Streetwise
Inloopochtend peuters
MR vergadering
Margedag. Alle leerlingen zijn vrij
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Nieuwe leerlingen
In oktober zijn de volgende leerlingen bij ons op school gestart.
In groep geel: Milou
In groep blauw: Jur
We wensen Milou en Jur een hele fijne tijd op Het Palet!

Kinderen te vroeg bij school.
We zien de laatste tijd dat kinderen steeds vroeger naar school gaan. Met name tussen de
middag zijn een aantal kinderen veel te vroeg bij school. De hekken gaan om 12.50 open.
Dus om 12.50 uur bij school zijn is fijn. Niet (veel) eerder.

Even voorstellen
Sinds 28 oktober is meester Dennis gestart in groep 6/7. Hij werkt op maandag en dinsdag in
deze groep. Juf Jindra gaat andere werkzaamheden doen binnen de school. Wij wensen
Dennis veel succes op Het Palet.
Hieronder stelt Dennis zich aan u voor.
Mijn naam is Dennis Aalberts en ik ben de nieuwe meester van groep 6/7. Op maandag en
dinsdag zal ik voor de groep staan. Op donderdag werk ik op OBS Nieuwebrug.
Ik ben 29 jaar en woon samen met mijn vrouw Erika in
Ommen. Wij hebben twee kinderen van 4 en 1,5 jaar.
Mijn hobby’s zijn gamen en wandelen in de natuur.
In 2017 heb ik mijn diploma gehaald en ben ik aan het
werk gegaan op De Ridderspoor in Zwolle. Helaas ben ik
in 2017 ziek geworden (ALL) en ben hierdoor er een tijdje
tussenuit geweest. Het schooljaar 2018-2019 heb ik
kunnen re-integreren op OBS Nieuwebrug en gelukkig
gaat alles nu veel beter en kan ik weer lekker aan het
werk.
Afgelopen week heb ik mijn eerste dag voor groep 6/7
gestaan en heb een leuke kennismaking gehad. Ik hoop hier een hele leuke tijd tegemoet te
gaan samen met collega’s, leerlingen en ook met u als ouders/verzorgers.
Groetjes Dennis

SchoolApp
Inmiddels hebben alle leerkrachten de SchoolApp geïnstalleerd op hun telefoon.
Aankomende weken krijgen zij instructie van meester Dennis over de werking ervan.
Eind november ( in week 47 ) ontvangt u van ons bericht over het installeren van de
SchoolApp op uw telefoon. Tevens ontvangt u dan informatie over wat nu eigenlijk de
bedoeling is van deze App.
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Herfstwandeling groep geel en blauw.
De kinderen van groep blauw en geel zijn woensdag 16 oktober op zoek gegaan
naar de kabouters die bij OBS Nieuwebrug in het bos wonen. We hebben de
paaltjes met kabouters gevolgd en alle opdrachten uitgevoerd. We hebben veel
geleerd en vooral genoten van dit leuke Kabouterpad.

Voorstellig
11 november gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar de voorstelling Benjamin de Beer.
Deze voorstelling vindt plaats in de Carrousel.

KiVa
We gaan vanaf deze week in alle groepen werken aan het derde thema.
Voor de onderbouw is het thema “Wat is een fijne groep?”
Voor de bovenbouw is het thema “Wat is communicatie?”
Onderbouw:
Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en in de
andere niet. Fijne groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst een goede sfeer.
Problemen worden er samen opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar
manieren waarmee we kunnen voorkomen dat er geen kinderen alleen over blijven en
kunnen zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de groep fijn is
voor iedereen?
Bovenbouw:
Thema 3 staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Om betekenis
te kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar zijn
of haar lichaamshouding en gezichtsuitdrukking. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich
voelt.
Jullie kinderen oefenen met het uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze jijtaal om te zetten in ik-taal en dit toe te passen in verschillende situaties.
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AVG
Zoals u wellicht al in het nieuws heeft vernomen, is per 25 mei 2018 de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing
In kader van deze wet zijn wij verplicht (opnieuw) toestemming aan álle ouders te vragen
voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon(s) of dochter(s).
Volgende week krijgen de kinderen deze nieuwe toestemmingsbrief mee naar huis.
Wij vragen u vanwege deze wet opnieuw aan te geven waarvoor Het Palet beeldmateriaal
van uw zoon(s)/dochter(s) mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor
welk doel de verschillende opties gebruikt worden.
Kruis álle ‘hokjes’ aan waaraan u toestemming geeft en lever de ingevulde formulieren zo
snel mogelijk in bij de leerkracht van uw kind(eren).
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Jaarlijks zullen we u (digitaal) vragen of u
nog akkoord bent met uw verleende toestemming.

Verjaardagen
In november zijn de volgende leerlingen jarig:
2
2
3
3
3
6
8
8
9

Tygo
Jan
Ruben
Bart
Nanne
Julian
Noa
Twan
Fleur

10
11
14
20
21
28
29
30

Yoni
Evi
Mika
Saar
Sem
Vera
David
Mali

Alvast van harte gefeliciteerd!

Schoolontbijt
Op donderdagochtend 7 november start de hele school
om 8.30 uur met het nationaal schoolontbijt. Informatie
hierover vindt u ook in de bijgevoegde infobrief.
Kinderen krijgen niet alleen een gezond ontbijt, ze leren
ook alles over de gezonde start van de dag met allerlei
lesmateriaal. We praten in de groepen het belang van
een goed ontbijt. We leren over de Vijf Vuistregels van een ontbijt. Leuk én leerzaam!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 28 november.
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