Belangrijke data oktober/november
30 oktober
31 oktober
02 november
005 november
222 november

NIO afname (locatie Dennenkamp)
Luizencontrole + her controle fiets
Afsluiting Kunstweken
Start nieuw thema Topondernemers ‘De Boerderij’
KiVa ouderavond

Nieuwe leerlingen
In oktober zijn de volgende leerlingen bij ons op school gestart.
In groep geel: Xavi, Damon en Mulhem en in groep blauw: Lotte en Kasem.
We wensen alle kinderen een hele fijne tijd op Het Palet!

KiVa Ouderavond 22 november 2018 (19.30 – 21.00 uur)
Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen voor de KiVa ouderavond. Mocht u nog niet
hebben aangegeven of u wel of niet aanwezig bent, wilt u dit dan alsnog doen via
onderstaande link?
https://goo.gl/forms/9OKoupOwV5iL0Mdk2
Nieuwe collega
Na de herfstvakantie start juf Rachelle Timmer in groep 6/7 op maandag, dinsdag en
woensdag. Zij neemt dit over van Jorn, die op dit moment juf Margreet vervangt.
Afsluiting Kinderboekenweek
Vorige week vrijdag was de afsluiting van de kinderboekenweek. Nadat we twee weken
hebben gewerkt en gelezen over vriendschap, sloten we dit af met de grote Paletshow.
Elke groep had een mooi optreden verzorgd, wat deed iedereen zijn best! Van
toneelstukjes tot dansjes en van liedjes tot versjes. En wat zaten er veel mensen in het
publiek, fijn dat jullie kwamen kijken!
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Gezonde school
Na de herfstvakantie starten we met het scheiden van ons afval op
school. Dit is was ook een item wat naar voren kwam tijdens de
gesprekken met de kinderen over wat nu een gezonde school is. In alle
groepen staan nu 4 afvalbakken: pmd (plastic flessen/flacons,
metalen verpakkingen en drankkartons) , restafval, papier en gft
(groente-, fruit- en tuinafval).

Studiedag 9 oktober
Op dinsdag 9 oktober had het team een studiedag. De ochtend stond in het teken
van ‘Afkijken moet’. Alle collega’s werkzaam bij OOZ hadden deze ochtend de
gelegenheid op een andere school te kijken om inspiratie en ideeën op te doen. Zo
zijn middelbare scholen bezocht, zijn er collega’s naar een uitleg van de plusklas
geweest etc.
’s Middags zijn we bezig geweest met het Direct Instructiemodel en hoe we onze
instructie het beste kunnen afstemmen op de behoefte(n) van de kinderen.
Daarnaast zijn we bezig geweest hoe we coöperatief leren (samenwerkend leren)
een plek kunnen geven binnen onze school. Onderzoek toont aan dat
samenwerkend leren de meest effectieve manier van leren is. We gebruiken daarvoor
de samenwerkingsvormen van Kagan. De komende tijd zal in de klassen
geëxperimenteerd worden met deze werkvormen.
Topondernemers
Maandag 5 november zal de opening zijn van het nieuwe thema voor topondernemers: De
boerderij. Dit is een thema waar veel over te vertellen en te leren valt. Wanneer er ouders
(of familie) iets te vertellen hebben over de boerderij of ouders/verzorgers zijn die op een
boerderij wonen…horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Kunstweken
Inmiddels zijn we gestart met de kunstweken.
Kunstweken brengt de hele school in de ban van kunst!! Kunstenaars hebben een
bijzondere kijk op de wereld. Juist omdat daar veel van te leren valt vormt het werk van 8
verschillende kunstenaars het uitgangspunt bij de Kunstweken.
Bij groep 1/2 wordt gewerkt in de stijl van Kandinsky en/of Mondriaan. Bij groep 3/4 staat de
stijl van Keith Haring en/of Andy Warhol centraal. Groep 5/6 werkt in de stijl van Van Gogh
en/of Mirò en bij groep 7/8 komen Picasso en/of Matisse aan bod.
Naast de kennismaking met bijzondere kunstenaars en hun werk, inspireert Kunstweken
zowel de onderzoekende kleuter tot onzekere puber tot het maken van een ECHT
kunstwerk!!
Met het zelfstandig ontwikkelen van vaardigheden werken de kinderen aan competenties
als samenwerken; ontwikkelen ICT-vaardigheden; zelfstandig en projectmatig
werken; kritisch en creatief omgaan met nieuwe media; probleemoplossen; zelf een
mening vormen en effectief communiceren.
Hart van het project is en blijft uiteraard het kind en zijn kunstwerk.
Van ieder kind wordt een ware kunstenaar gemaakt!
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Op vrijdag 2 november worden de Kunstweken
afgesloten. Hierbij bent u ook van harte welkom.
Tijdens de afsluiting wordt Het Palet omgetoverd
tot een waar museum.
Zien we u ook op 2 november om 11.30 uur?!
Na afloop van het project ontvangt u een
museumfolder. Hierop staat een project-uitleg
voor thuis en een link naar hun eigen persoonlijke
museum op internet. De kinderen versturen
(samen met hun ouders) via hun website
uitnodigingen voor de Grande Opening van hun
museum: familie en vrienden kunnen het
kunstwerkje nu letterlijk van over de hele wereld
bewonderen en eventueel laten afdrukken op
een leuk aandenken.
Wijzigingen AVG (privacy)
Vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd over de vernieuwde wet op de privacy.

Op onze school laten wij u onder andere met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals festiviteiten, schoolreisjes, opening van
thema’s en lessen die gegeven worden. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Zo
plaatsen we geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
Vanuit de nieuwe wetgeving zijn we verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s
en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat beeldmateriaal van uw
kind(eren) op internet verschijnt.
Mochten er wijzigingen zijn, wilt u dit dan aan de leerkracht van uw kind doorgeven? In
deze nieuwsbrief (laatste pagina) is het formulier nog een keer opgenomen voor de
ouder(s)/verzorger(s) die dit formulier nog niet hebben ingevuld. Mocht u het formulier nog
niet hebben ingevuld, wilt u dit dan alsnog doen en dit inleveren bij de leerkracht van uw
kind?
Leerlingraad
Afgelopen week zijn in de klas de verkiezingen geweest voor de leerlingraad. De volgende
kinderen nemen zitting in de leerlingraad dit schooljaar:
Daan (groep 4/5), Vera (groep 6/7), Anoek (groep 6/7) Maartje (groep 7/8) en Josephine
(groep 7/8),
Na de herfstvakantie zullen we starten met vergaderen.
Afwezigheid Gonny en Maarten
Van maandag 29 oktober t/m vrijdag 3 november zijn Gonny en Maarten afwezig in
verband met een studiereis naar Edinburgh. Tijdens deze reis zullen zij te zien krijgen hoe
jeugdzorg en onderwijs samenwerken met elkaar. Voor belangrijke vragen die niet kunnen
wachten kunt u die week terecht bij juf Junilla en juf Renée.
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Beste ouder/verzorger,

Groente en fruit

Van 13 november tot en met 20 april doet de school van uw kind(eren) mee aan
het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De
kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een
portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op uw school
De drie vaste groente- en fruitdagen op obs het Palet
worden:
woensdag, donderdag en vrijdag.
Op deze dagen hoeft u dus geen 10-uurtje mee te geven.

euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie,
het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt
ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen
worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/
verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer
lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
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Op Het Palet komen kinderen uit de verf

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op onze school laten wij u onder andere met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals festiviteiten, schoolreisjes, opening van
thema’s en lessen die gegeven worden. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Zo
plaatsen we geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
Vanuit de nieuwe wetgeving zijn we verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s
en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat beeldmateriaal van uw
kind(eren) op internet verschijnt.
Met deze brief vragen wij uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Wilt u bijgevoegde antwoordstrook voor 31 mei 2018 aan uw kind meegeven naar
school? De brief kan worden ingeleverd bij de groepsleerkracht.
U mag natuurlijk altijd later terugkomen op uw keuze.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Gonny van den Heuvel
Maarten Molenkamp
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Toelichting gebruik keuzeformulier
Uitleg over de nieuwe wet op de privacy
Privacy is een lastig en vaag begrip. Privacy op school gaat over de bescherming van gegevens over
(toekomstige) leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Dit wordt geregeld in de Wet
bescherming persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in heel Europa van toepassing wordt. Deze nieuwe wetgeving
stelt hogere (aanvullende) eisen aan privacy.
Toestemming ouder(s)/verzorger(s) bij het gebruik van foto- of videomateriaal
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas en les voor
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een
schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat
beeldmateriaal de gewone privacyregels (AVG).
In het keuzeformulier dat u krijgt, vragen wij u meerdere keuzes te maken. De wetgever eist dat een ouder een
goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is.
Foto’s maken door ouders/verzorgers op school
De school wil voor alle kinderen een veilige omgeving zijn. Het maken van foto’s en video’s op school kan
moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Het kan voorkomen dat ouders het
vervelend vinden dat andere ouder(s)/verzorger(s) foto’s maken van (hun) kind(eren).
Daarom onderstaande richtlijnen voor ouder(s)/verzorger(s):
-

Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s op school
Maak foto’s en video’s op school alleen voor eigen gebruik
Zet geen foto’s en video’s die gemaakt zijn op school op publiekelijk toegankelijke websites of social
media
Maak overzichtsfoto’s waar individuele kinderen nauwelijks op te herkennen zijn
Maak alleen close-up foto’s van uw eigen kind
Maak geen foto’s van kinderen waar uw eigen kind niet op staat

Voor ouder(s)/verzorger(s) die meegaan als begeleiding bij een buitenschoolse activiteit of helpen in de
groepen, worden aparte richtlijnen gesteld. Dit kunt u op dat moment navragen bij de (begeleidende)
groepsleerkracht.
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van:

…………………………………………………………………………. Groep …..
…………………………………………………………………………. Groep …..
…………………………………………………………………………. Groep …..
…………………………………………………………………………. Groep …..
Dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door obs Het Palet gebruikt mag worden*:
Beeldmateriaal mag door obs Het
Palet gebruikt worden:
In de schoolgids en jaarkalender

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de
volgende doelen:
Informeren van (toekomstige)
ouder(s)/verzorger(s) over de school

Op de website van de school

Informeren van (toekomstige)
ouder(s)/verzorger(s) over de school, het
gegeven en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten, zoals schoolreisjes,
schoolfeesten etc.
Ouder(s)/verzorger(s) informeren over
activiteiten en ontwikkelingen op de school.

In de (digitale) nieuwsbrief

Op Facebook

Informatie verspreiden over verschillende
activiteiten op school via onze Facebook site.

Op Twitter

Informatie verspreiden over verschillende
activiteiten op school via ons Twitter account.

PR-doeleinden van de school

Het verspreiden van (digitaal) materiaal om
(toekomstige) ouders(s)/verzorger(s) te
informeren over de school.

* De vakken aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Plaats en datum: ………………………………………………………………………………………………

Naam ouder/verzorger: ……………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger………………………………………………………………..
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