Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Nieuws van de directie
We zijn nu al 5 weken volop aan de slag op Het Palet. We voeren gesprekken met de
collega’s, om iedereen nader te leren kennen. We lopen rond in de school en knopen af een
toe een gesprekje aan met de kinderen. Zo leren we ook wat zij belangrijk vinden en wat fijn
is of juist niet. We zijn te vinden op het schoolplein of gewoon ergens in de school om
ouder(s)/verzorger(s) te ontmoeten.
Uiteraard vergaderen we met de M.R. (medezeggenschapsraad) en zijn we in gesprek met
de A.C. (activiteitencommissie).
Voor ons zijn dit de Gouden Weken (lees verderop meer hierover), kennismaken, luisteren,
delen, overleggen, observeren, oriënteren en evalueren.
Samen gaan we voor onderstaande slogan!!

Op Het Palet komen kinderen uit de verf!!

Mirjan en Janneke

Belangrijke data oktober
2 oktober
5 oktober
11 oktober
16 oktober
21 t/m 25 oktober
28 oktober
30 oktober

Start Kinderboekenweek. Thema Reizen/vervoer
Dag van de leerkracht
Einde Kinderboekenweek. Grote Paletshow
NIO afname groep 8 op OBS Nieuwebrug
Herfstvakantie
Margedag. Alle leerlingen zijn vrij
Luizencontrole

O p H e t P a l e t k ome n k i n de r e n u i t de ve r f !

Oproep hulpouders TSO
De TSO zit te springen om vrijwilligers. Lijkt het u leuk om mee te helpen, dan kunt u zich
aanmelden bij Sietske Broekhuis of andere TSO ouders die u elke dag op school ziet helpen.
Aanmelden als invalkracht kan ook, of afwisselend. Bijv. eens per 14 dagen.

Belangrijke oproep van de AC !
De A.C. (activiteitencommissie) is dringend op zoek naar een voorzitter en een
penningmeester. Iets voor u? U kunt zich aanmelden via
ac-hetpaletommen@hotmail.com. Wij kijken nu al uit naar uw aanmelding.
In de bijlage kunt u meer lezen over de rol van de A.C.

De Gouden weken
De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken
voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn deze
weken goud waard. De leerkracht speelt tijdens dit proces een essentiële rol. Als je als
leerkracht in deze eerste, belangrijke weken veel aandacht schenkt aan groepsvorming,
heeft iedereen daar profijt van. In alle groepen heeft men extra aandacht geschonken aan
de groepsvorming en het samen opstellen van de groepsregels. We hopen dat we voor alle
kinderen en leerkrachten zo een fijne en veilige sfeer kunnen opbouwen.
Afgelopen week vonden de omgekeerde 10-minuten gesprekken plaats. De leerkrachten
hebben veel informatie gekregen die ze goed kunnen gebruiken in de begeleiding van uw
kind(eren).

Datum om alvast te noteren!!
Op vrijdag 6 december zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het personeel.

Chromebooks
Sinds dit schooljaar gebruiken de leerlingen vanaf groep 4 een Chromebook.
De Chromebooks huren we van Snappet. Uiteraard moeten we zuinig zijn op onze spullen.
In de bijlage kunt u lezen wat we verwachten van onze kinderen t.a.v. het gebruik van de
Chromebooks. Het zou fijn zijn dat u ook thuis nog even samen met uw kind(eren) de regels
doorneemt.

Protocol vervanging bij afwezigheid leerkracht.
Zoals u allemaal wel weet is het soms erg lastig om vervanging te vinden voor een leerkracht
die afwezig is. Het kan dus in uiterste gevallen voorkomen dat we geen andere optie meer
zien dan kinderen naar huis te sturen. (Laten we hopen dat dit niet gebeurt) Op de website
staat vanaf maandag het protocol vervanging.
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Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober t/m zondag 13 oktober is
het weer Kinderboekenweek. De
Kinderboekenweek is bedoeld om het
leesplezier te stimuleren. Het thema van dit jaar

Reis mee!

is:
Woensdag 2 oktober om 08:30 uur zal de week
feestelijk geopend worden met een
boekenruilbeurs. De kinderen mogen een koffer
of reistas meenemen met boeken die ze graag
willen ruilen. Op school mogen ze op een aangegeven plek achter hun koffer gaan zitten en
de boeken ter ruil aanbieden. Ouders zijn deze ochtend welkom om deze ruilbeurs tot een
succes te maken. Vanaf 09:00 uur start het reguliere ochtendprogramma in de groepen.
Op 11 oktober staat de grote Paletshow gepland. Op deze dag zal de Kinderboekenweek
gezamenlijk afgesloten worden met een boekenbal. Meer informatie hierover volgt later.

Inspectiebezoek.
Vorige week is onze school door de inspectie bezocht in het kader van een stimulerend
onderzoek. In diverse groepen is gekeken naar het pedagogisch en didactisch handelen van
de leerkrachten. Hoe geeft de leerkracht instructie en feedback aan de leerlingen?
Met de feedback die wij weer van de inspectie hebben gekregen kunnen we onze doelen
voor komend schooljaar nog beter vaststellen.

Decoratieouders
Wat ziet de school er weer gezellig uit in de herfstkleuren. Bedankt aan de decoratie ouders
die er weer voor hebben gezorgd dat het er zo sfeervol uitziet.

Kiss and Ride zone
Het is ’s morgen een drukte van belang bij school. Veel kinderen worden
gebracht met de auto. Aan de voorkant van school hebben we een Kiss
and Ride zone. Aan de achterkant parkeerplaatsen voor als u wat langer
van plan bent te blijven staan met de auto. De Kiss and Ride zone is echt
bedoeld voor stoppen, gedag zeggen en weer doorrijden.

Nieuw meubilair
Deze week krijgen de groepen1 t/m 3 nieuw meubilair. In het nieuwe jaar zijn de andere
groepen aan de beurt. Omdat we toch aan het schuiven gaan met het meubilair, krijgen ook
een aantal ruimtes een andere bestemming. Zo komt de directie in de personeelskamer en
de IB in de (nu nog) directiekamer. Zie hieronder de nieuwe plattegrond.
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Plattegrond

Oud meubilair te koop op maandag 30 september!!!!!
Het oude meubilair is te koop. Dus heeft u belangstelling voor een
tafeltje en/of stoeltje, loop dan a.s. maandag even binnen. Een setje
kost €10,-. Tafeltje of stoeltje €5.

Kiva
We zijn bij het tweede thema!
In de onderbouw gaan we werken met het thema ‘gevoelens.’
Binnen dit thema leren de leerlingen wat gevoelens (emoties) zijn. Iedereen heeft de
basisemoties weleens ervaren, maar het begrijpen en onder woorden brengen hiervan is nog
lastig. Door middel van verhaaltjes, spelletjes en oefeningen gaan we hieraan werken.
Uiteindelijk leren de kinderen gevoelens te herkennen bij zichzelf én anderen.
In de bovenbouw werken we met het thema ‘in de groep’.
Binnen het thema ‘In de groep’ leren de leerlingen dat iedereen deel uitmaakt van
verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en in de andere niet. Soms gedraag je
je in een groep anders dan je eigenlijk zou willen. Dit heet groepsdruk. Door middel van
verschillende oefeningen ervaren de kinderen hoe groepsdruk werkt. Daarnaast wordt er
aandacht besteed aan de verschillende rollen in een groep. Welke rol vervul jij? Waaraan
merk je dat?
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Gym
Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen twee keer in de week gymles in de gymzaal. We vinden
het belangrijk dat de kinderen hierbij passende schoenen en gymkleding dragen. Het gebruik
van een elastiekje bij lang haar is ook wenselijk. Dit alles zien wij graag in verband met de
veiligheid.

Nieuws uit de AC
Op donderdag 19 september is de 1e vergadering van dit schooljaar geweest van de AC. We
hebben het gehad over de activiteiten die we komend schooljaar gaan doen en de taken
verdeeld.
Verder hebben we ook met elkaar besproken om in elke nieuwbrief een stukje vanuit de AC
te zetten. Zo blijven jullie op de hoogte waar we mee bezig zijn en kunnen wij op deze
manier ook oproepen doen voor hulp tijdens activiteiten.
De eerstvolgende activiteiten die gepland zijn voor de kinderen zijn



de filmmiddag voor de onderbouw op woensdag 9 oktober
de filmmiddag voor de bovenbouw op woensdag 16 oktober.

Het duurt nog even, maar op 5 december zal Sinterklaas gevierd worden. We hebben hier
hulpouders bij nodig. Onder andere voor het begeleiden van groepjes tijdens de spelletjes.
Lijkt het u leuk om te helpen, stuur dan een mailtje naar ac-hetpaletommen@hotmail.com.

Schoolgids
De schoolgids is bijna af. Het duurde even voordat we alle actuele informatie bij elkaar
hadden. Volgende week kan de schoolgids eindelijk op de website.
We geven u een seintje als het zover is.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 31 oktober.
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