Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Beste allemaal,
De vakantie zit er bijna op. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad!
Afgelopen week heeft het team hard gewerkt om de lokalen en school op orde te
brengen. Daarnaast hebben we de eerste teamvergadering gehad en een
vervolg op de KiVa-training.
We kijken ernaar uit alle kinderen a.s. maandag weer op school te zien!
Er zijn een aantal personele aanvullingen. Zie hiervoor verderop in deze nieuwsbrief.
Mirjan Vukkink en Janneke Wind
Belangrijke data september
26 augustus
Eerste schooldag
28 augustus
Luizencontrole
003 september
Informatieavond groep 1-2 blauw, 1-2 geel en 3
0
van 19.00 uur tot 20.00 uur.
005 september
Informatieavond groep 4/5, 6/7 en 8
van 19.00 uur tot 20.00 uur
09 t/m 11 sept. Schoolkamp groep 8
12 september
Leerlingen van groep 8 zijn vrij
009 september
MR vergadering. Aanvang 19.00 uur
113 september
Groep 8 neemt deel aan de open monumentendag
16 september
Deze week omgekeerde 10-minutengesprekken
Gymtijden

Dinsdagmiddag
Vrijdagochtend
Vrijdagmiddag

: groep 3, groep 4/5, groep 6/7 en groep 8
: groep 3, groep 4/5
: groep 6/7 en groep 8
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Personele zaken
In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over
twee nieuwe collega’s.
Juf Lisette van Benthem is nieuwe Intern Begeleider.
In onderstaand stukje stelt zij zich aan u voor.
Beste kinderen en ouders van Het Palet,
Hier een berichtje van een nieuw gezicht op school. Mijn naam is
Lisette van Benthem, met ingang van dit schooljaar start ik als intern
begeleider op Het Palet. Daar heb ik veel zin in. De afgelopen jaren
heb ik gewerkt als leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog.
Het werken in het onderwijs blijft bloeiend. Ik vind het mooi om te zien wanneer
kinderen ervaren dat ze steeds meer zelf kunnen en weten. Nog iets over mij: Ik ben
29 jaar en woon in Meppel. Daarnaast ben ik ook regelmatig in Hoogeveen te
vinden, want daar woont mijn vriend Khenny. Ik hou van muziek, lezen, ben dol op
tapas eten en ga graag op reis. Mijn werkdagen op Het Palet zijn woensdag en
vrijdag. Voor vragen e.d. kunt u mij altijd mailen: l.vanbenthem@ooz.nl
Ik kijk uit naar een mooi schooljaar!
Groet,
Lisette van Benthem
Diana van Dam is onze nieuwe administratief medewerkster. Aanwezig op
dinsdagochtend, donderdag en vrijdag(één keer per 14 dagen)
Beste kinderen en ouders van Het Palet,
Zo’n eerste schooldag na de vakantie is vaak voor kinderen en leerkrachten een
bijzondere dag: we stappen met z’n allen het nieuwe schooljaar in. We weten wel
ongeveer wat we kunnen verwachten, maar er zullen ook
nieuwe onverwachte dingen op ons pad komen, leuk en
spannend! Zo begint mijn schooljaar hier op het Palet ook: veel
nieuwe gezichten, een nieuw team, een voor mij nieuw
gebouw en nieuwe regels en afspraken. Mijn vorige scholen
staan in Hattem, daar ben ik vier jaar werkzaam geweest. Vlak
voor de zomervakantie kwam er een nieuwe vacature vrij in
Ommen op Het Palet. Een mooie kans om een andere
omgeving te ervaren. Naast het werk zijn er natuurlijk ook
andere zaken die mij bezig houden, ik heb een kleine meid
(Paige) van 6 jaar en woon samen met haar in Wezep.
Verder houd ik van wandelen met mijn hond Sterre en samen met mijn dochter
dingen leuke doen.
Deze nieuwe uitdaging hier op het Palet lijkt me geweldig, laten we er samen met u
en de kinderen een mooi jaar van maken, ik heb er zin in.
Met een warme groet,
Diana van Dam
In de volgende nieuwsbrief stelt Rosalie Nijland zich aan u voor. Zij is de WPO-er in
groep 4/5 op donderdag en vrijdag.
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Schoolgids en jaarkalender
Binnenkort verschijnt de nieuwe schoolgids. Er wordt hard aan gewerkt.
We verzamelen nu nog de laatste informatie. Uiterlijk de tweede schoolweek is de
gids af.
De jaarkalender heeft een kleine fout. Zo staat er op 10 en 17 oktober voorlichting
VO voor de ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 7 en 8. De (enige) juiste datum
moet zijn 17 oktober.
Een fijne/gezonde start
Omdat het voor sommige kinderen best wel weer spannend is om naar
school te gaan, houden we de start zo rustig mogelijk.
We beginnen met een hartelijk welkom in de groepen.
Het certificaat gezonde school dragen we niet voor
niets. Daarom frissen we in de groep ons geheugen
weer op met allemaal leuke tips en ideeën over dit
onderwerp.
Daarnaast wordt er in de eerste week/weken extra
veel aandacht besteed aan het welbevinden in de
groep. Je veilig voelen en samen de regels
afspreken. Hierover doen we in de eerstvolgende
nieuwsbrief verslag.
Informatieavonden
Ieder jaar hebben wij in het begin van het schooljaar een informatieavond. Op
deze avond krijgt u informatie over de gang van zaken in de groep van uw kind en
kunt u eventueel vragen stellen en kennismaken met de leerkracht(en) van de
groep. De informatieavonden zijn op de volgende avonden:
Dinsdagavond 3 september van 19.00 – 20.00 uur: groep 1-2 blauw, 1-2 geel en 3
Donderdagavond 5 september van 19.00 – 20.00 uur: groep 4/5, 6/7 en 8
Brengen van de kinderen
Dagelijks worden nog veel kinderen naar school gebracht. Om 08.25 uur gaat de
bel. Ouders van kinderen uit de groepen 1/2 mogen met hun zoon/dochter het
lokaal nog even in. Voor ouders uit de groepen 3 t/m 8 is het de bedoeling dat ze
afscheid nemen in de gang. Zo kunnen de lessen om 08.30 uur beginnen
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Plattegrond
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