Het nieuwe schooljaar is weer gestart! Alle leerlingen en het team zijn weer enthousiast
begonnen. We gaan er weer een mooi schooljaar van maken. Via de nieuwsbrief houden
we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school.
De informatieavonden zijn druk bezocht. Daar zijn we altijd heel blij mee. Er is veel
informatie verstrekt door leerkrachten aan ouders. Natuurlijk was het ook mogelijk voor
ouders om vragen te stellen of om dingen te melden.
Binnenkort starten de omgekeerde 10-minutengesprekken. Doel van dit eerste gesprek
tussen ouders en leerkracht is elkaar wederzijds te informeren over uw kind. Onze visie is
immers, dat ouders en school sámen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de
kinderen! Op basis van gelijkwaardigheid en gebruik makend van elkaars deskundigheid
willen we die informatie met elkaar delen die voor het welbevinden en voor het optimaal
functioneren van uw kind op school van belang kan zijn.
Team Het Palet – Ommen
Belangrijke data oktober
01 oktober
Oktobermeting KiVa
002 oktober
Omgekeerde 10 minutengesprekken
103 oktober
Start Kinderboekenweek ‘Kom erbij’
04 oktober
Omgekeerde 10 minutengesprekken
05 oktober
Dag van de leerkracht
09 oktober
Margedag: alle leerlingen zijn vrij + MR-vergadering
12 oktober
Sluiting Kinderboekenweek + De Grote Paletshow
15 oktober
Start Kunstweken
17 oktober
Fietscontrole
18 oktober
Voorlichtingsavond VO (groep 7 en 8)
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
31 oktober
Luizencontrole + her controle fiets
Nieuwe leerlingen
Dit schooljaar zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op onze school. Heel erg fijn. We wensen
alle kinderen een hele fijne tijd op Het Palet!
In groep 1-2 (geel) heten we welkom: Ellis Stokvisch en Lotte Nonhebel
In groep 1-2 (blauw) heten we welkom: Marein ter Avest en Benja van Wijngaarden
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Gezonde school
Bewegen is gezond! De eerste periode van het schooljaar staat in het teken van bewegen.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn we dansend gestart. In de groepen
hebben de kinderen verschillende beweegactiviteiten gedaan.
Een kinderlichaam is niet gemaakt om heel veel stil te zitten. Bovendien is bewegen
gezond, bevordert het de ontwikkeling van kinderen en heeft het tal van positieve effecten
op het leerproces. Door te bewegen gebeurt er van alles in een lichaam. Zo gaat er tijdens
het bewegen extra bloed en zuurstof naar de hersenen en wordt ook de rechter
hersenhelft aangesproken. Daarnaast worden er positieve hormonen aangemaakt, wat
nieuwsgierigheid opwekt. Zintuigen worden geprikkeld waardoor het leren beter gaat en
wanneer de leerstof wordt ervaren met het lichaam blijft de leerstof beter hangen.
Tenslotte zorgt bewegen voor een betere concentratie waardoor het leervermogen stijgt.

Kinderboekenweek
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die
loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke
generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. Het motto bij het thema Vriendschap is Kom erbij!
Ook op school besteden we in alle groepen aandacht aan dit thema.

KiVa thema onderbouw
Wat gaan we doen?
Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep met
een nieuwe juf of meester. In het thema ‘Wie zijn wij?’ richten we ons op het bevorderen van
een groepsgevoel; wij horen bij elkaar en voelen ons een groep! De komende maand doen
we verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om dit gevoel te versterken.
KiVa-regel:
We willen samen een groep zijn want dat is fijn
Wat gaan we leren?
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het
volgende geleerd. Ze…
…weten wat KiVa is;
…weten wat een leuke school is;
…weten wat fijn en niet fijn is op school;
…hebben zichzelf en hun klasgenoten beter leren kennen;
…begrijpen dat iedereen een fijne schoolomgeving verdient.
…weten dat we een ander kunnen helpen.
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KiVa thuis
Jullie familie is ook een groep, net als de groepen op school! Bespreek met jouw kind(eren)
hoe jullie groep eruitziet. Wat vinden jullie fijn in de groep? En is er ook iets wat jullie niet zo fijn
vinden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze groep thuis ook een fijne groep blijft?
KiVa thema bovenbouw
Wat gaan we doen?
Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep met
een nieuwe juf of meester. In het thema ‘Iedereen verdient respect’ richten we ons op de
onderlinge relaties in én buiten de klas. Iedereen heeft recht op respect, maar ook de plicht
om anderen met respect te behandelen. Dit zorgt voor een fijnere groep. De komende
maand doen we verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om een groepsgevoel te
bevorderen; wij horen bij elkaar en voelen ons een groep!
KiVa-regel:
We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect
Wat gaan we leren?
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het
volgende geleerd. Ze…
…weten wat KiVa is;
…weten wat een leuke school is;
…weten leuke en minder leuke kanten van alleen en van samen zijn;
…kennen elkaar en weten hoe ze de groep ervaren;
…weten wat respect is;
…kunnen respect herkennen en tonen;
…kennen verschillende relaties;
…weten wat het KiVa-contract is;
…weten wat regels zijn;
…hebben een eigen contract;
...kunnen herhalen wat er behandeld is in de les;
…weten hoe je met respect met elkaar omgaat.
KiVa thuis
Vaak is het fijn om in het gezelschap van anderen te zijn, maar soms is het ook fijn om even
alleen te zijn. Bespreek met jouw kind(eren) in welke situaties het fijn is om samen te zijn en in
welke situaties het fijn is om alleen te zijn. Wat vind je fijn aan het samen zijn? Wanneer zou je
het liefst even alleen willen zijn? Hoe kunnen we hiervoor zorgen?
Flessenactie
Voor de vakantie zijn we gestart met een flessenactie om extra geld in te zamelen voor
schoolse zaken. Het bedrag dat we hebben opgehaald komt o.a ten
goede aan het buitenspeelmateriaal. Wij gaan door met het inzamelen van
flessen. In ‘De zon’ staat de doos waar u de statiegeldflessen in kunt doen.
Doet u mee?
De activiteitencommissie

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 !

Grote Paletshow
Op vrijdagochtend 12 oktober 2018 van 11:00 –
12:00 uur is de Grote Paletshow. Alle groepen
zullen op het toneel een kleine voorstelling
geven. Vaders & moeders, opa’s & oma’s, broers
en zussen, buren…iedereen is welkom om te
komen kijken naar deze prachtige show! U komt
toch ook?
Leerlingenraad
Binnenkort starten we met de leerlingenraad. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben
prachtige verkiezingsposters gemaakt om zichzelf verkiesbaar te stellen voor de leerlingraad.
De groep beslist uiteindelijk wie er in de leerlingenraad komt.
Kiss and Ride
Indien u uw kind alleen afzet, doe dit dan op de Kiss and Ride zone. Vandaar
kunnen de kinderen zonder over te steken veilig naar school lopen en hoeft u
geen parkeerplaats te zoeken. Het is niet toegestaan om op de Kiss and Ride zone
te parkeren / langere tijd stil te staan.
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