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     Nieuwsbrief april 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen, 
  

De Grote Peuterdag 

Zoals u weet hebben we vandaag de Grote Peuter Dag 
gehouden. Jaarlijks wordt deze dag georganiseerd voor 
alle scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. 
 
De beide scholen zagen er natuurlijk spic en span uit. De 
peuters konden gezellig meespelen en er waren ouders 
die enthousiast over onze school hebben verteld. Ook 
vertelden de leerlingen trots over het onderwijs op 
onze school. Na afloop kregen de peuters een leuk 
aandenken mee. Al met al een geslaagde ochtend!  
 

 
 
Ik wens u allen een fijne april maand en alvast een fijne 
vakantie!!! 
 
Hartelijke groet,  
Conny Wencker  
 
 
 
 
 

 

Groep 2, Het Bakkerijmuseum    

Cultureel erfgoed is een onderdeel van het kunst en 
cultuurprogramma op onze school. 

Vrijdagochtend gingen we met alle groep 2 kinderen 
naar het Bakkerijmuseum. We hebben er een 
stadswandeling van gemaakt. We kwamen langs de 
molen en hebben daar het ‘molenlied’ gezongen en 
daarna liepen we langs de gracht.                                   
We gingen de brug over bij de gracht en liepen naar de 
"Dijkpoort". Onder de ‘Dijkpoort’ hebben we weer 
gezongen, dit klonk heel mooi. Daarna gingen we door 
de Knorrebiggesteeg. Vroeger stonden daar 
boerderijen. Voordat we bij het Bakkerijmuseum naar 
binnen gingen, hebben we nog naar het mooie uitzicht 
van de Hoenwaard gekeken. Bij het Bakkerijmuseum 
werden we ontvangen door de bakker. De bakker 
vertelde ons het verhaal "van graan tot brood". Daarna 
mochten de kinderen hun eigen stukje deeg kneden om 
er vervolgens een krakeling van te maken. Tijdens het 
bakken van de broodjes mochten de kinderen in 
groepjes een speurtocht met opdrachten doen, op zoek 
naar eieren. Zo ontdekten ze het hele museum. Tot slot 
kreeg iedereen zijn gebakken broodje mee. Iedereen 
was erg trots op zijn/haar eigen gemaakte broodje. 
Hierbij wil ik de ouders nogmaals bedanken voor hun 
hulp. 

Schoolreis groep 1 en 2  

Dinsdag 2 april zijn we met de kinderen in de bus naar 
‘de Fierefluiter’ in Raalte geweest. Dit is een speel -en 
recreatieboerderij.   

De kinderen hebben een fantastische dag gehad, met 
zon, veel speelmogelijkheden en knuffeltijd met de 
dieren daar. Lekker patat gegeten met iets erbij en een 
ijsje toe. Een geslaagde dag!  
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Vervolg schoolreis groep 1 & 2 

 
 

Leerlingenraad  

Op donderdag 21 maart zijn we weer met de 
leerlingenraad bij 
elkaar gekomen. Dit 
keer hebben we iets 
heel anders gedaan. 
Samen met juf Evelyn 
zijn we bezig geweest 
voor het nieuwe 
schoolplan. Hiervoor 
moesten we gaan 
brainstormen over drie 
onderwerpen: relatie, 
maatwerk en 

eigenaarschap. In tweetallen gingen we uiteen om 
hierover na te denken. Alles mocht, dus de fantasie 
werd goed gebruikt! Zo hebben we ideeën gehoord als 
een kantine in school, een winkel op het schoolplein, 
skypen met andere landen. Het was erg leuk en 
interessant om hier als leerlingenraad mee bezig te zijn! 

      

Babynieuws!  

Op maandag middag om half 1 zei juf Lisa dat we Engels 
gingen doen. Maar we zouden met een verrassing 
beginnen, namelijk galgje!  

Toen we de zin hadden geraden stond er: “Juf krijgt een 
baby! “ Sommige kinderen hadden het nog niet 
helemaal door, maar anderen zeiden “echt waar” en 
“whoooo” en iedereen ging door elkaar praten. Toen 
pakte ze een boekje waar foto’s in stonden van de echo. 
Vervolgens kwam er een traktatie met lange vingers, 
boter of chocopasta en muisjes. We moesten kiezen 
voor blauwe of roze muisjes, om te laten zien of we 
konden voorspellen of het een jongen of meisje is. Het 
was lekker! ‘Lynn en Isabel, groep 6a’. 

       
 
Workshops Park de Wezenlanden 

Donderdag 4 april vertrokken we, met groep 5 t/m 8  ’s 

ochtends op de fiets naar Zwolle. Wat was het koud! 

Daar aangekomen werden de kinderen verdeeld in 

verschillende groepen en daarna in kleine groepjes. 

Onder begeleiding van eerstejaars pabo-studenten 

gingen de kinderen allerlei buitenactiviteiten doen.  

De kou werd snel vergeten! De activiteiten varieerden 

van het zoeken naar insecten, het maken van een soort 

planten-ontdek-kaart, het bouwen van een toren, 

bijvoeglijke naamwoorden fotograferen, rekenen en 

nog veel meer. Alle activiteiten werden dan ook op het 

niveau van de klas aangeboden.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_h7_RgpjiAhUCalAKHX4VDE0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.itsababy.nl%2F&psig=AOvVaw2mr7r1GUAdykdsLi08btxR&ust=1557820198619970


 

   

Openbare Basisschool Het Palet, Dorpsweg 33, 8051 XS Hattem, T: 038- 444 1924,  

E: directie@hetpalethattem.nl 

 

Vervolg workshops Park de Wezelanden 

Het was een geslaagde ochtend, waarbij het leren en 

plezier voorop stond.  

 

Dramalessen op Het Palet 

Vanaf volgende week krijgen alle groepen op Het Palet 

drama les. Deze lessen zijn niet alleen bedoeld om de 

kinderen dramales te geven, maar ook om de docenten 

te laten zien hoe drama gecombineerd kan worden met 

taal, rekenen en andere vakken.  

Drama is veel meer dan toneelstukjes doen. Je kunt 

drama gebruiken om vakken die de kinderen moeilijk 

vinden te ondersteunen. Schoolvak ondersteunend 

drama helpt niet alleen de kinderen die moeilijk kunnen 

leren, maar stimuleert ook het creatief denken van de 

kinderen voor wie het leren een makkie is. Want wat 

heb je aan professor die geen nieuwe dingen kan 

bedenken? 

Daarnaast is het steeds belangrijker dat je jezelf kunt 

presenteren. Het helpt als je dit van jongs af aan 

geoefend hebt.  

Drama is verder een uitstekend hulpmiddel om sociale 

vaardigheden aan te leren. Tenslotte is het fijn als de 

kinderen in groep 8 zonder angst een prachtige musical 

kunnen neerzetten.  

Al deze dingen komen aan bod bij de aankomende 

lessen. Daarna nemen de docenten het stokje van mij 

over, omdat alles wat ik heb verteld, uitgewerkt is in 

een leerlijn drama waar de school gebruik van kan 

maken. 

Maar eerst mag ik nog met de kinderen aan de slag en 

leuke en leerzame lessen bedenken. Want leren mag 

een feestje zijn!  

Karin Herandez 

Fantasietheater Kaleidoscoop 

 

Koningsspelen  

Op vrijdag 12 april vieren we weer de Koningsspelen!   

Juf Nina, de stagiaire van onze gymleerkrachten, heeft 
een gezellige, sportieve dag georganiseerd. We 
beginnen de dag gezamenlijk, door met de hele school 
de Pasapas te dansen en te zingen. Hierbij zijn alle 
ouders en verzorgers van harte welkom, misschien kunt 
u zelfs wel met ons meedoen!    

Daarna gaan alle kinderen per bouw aan de slag met de 

Koningsspelen. De groepen 1-2 starten deze ochtend en 

worden begeleid door kinderen uit de groepen 8.   

Na de ochtendpauze zijn de groepen 3-4-5 aan de 

beurt, en ’s middags mogen de groepen 6-7-8 de 

Koningsspelen  

vieren. Hierbij worden ze geholpen door de stagiaires 

van onze school, en door een aantal leerlingen van het 

CCC.  

 

Bij de Koningsspelen hoort ook het Koningsontbijt. Dit 

zal niet door alle groepen op hetzelfde moment 

gegeten worden, hiervan zullen de groepsleerkrachten 

van uw kind u op de hoogte stellen.  
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Wel belangrijk is dat alle kinderen hun eigen beker, 

bord en bestek, voorzien van naam, meenemen naar 

school.   

Het zou leuk zijn als uw kind ook in sportieve, oranje, 
rode, witte of blauwe kleding naar school toe komt! 
Dan maken we er met zijn allen een gezellige en 
sportieve dag van.   

Voor de koningsspelen zijn wij nog op zoek naar een 
groot aantal blikken voor het blikgooien . Als u nog 
blikken over heeft zou u deze willen meegeven aan uw 
kind? Deze mogen dan ingeleverd worden bij de 
leerkrachten van de groep. Alvast bedankt.  

 

 
OR -> Incasso’s  

In de week van 8 t/m 12 april worden de automatische 
incasso’s geïncasseerd. Mocht u dit niet middels een 
automatische incasso doen, dan ontvangt u in dezelfde 
week een factuur per mail.  
 
Activiteiten:  
Schoolkamp   € 140,= 
Schoolreisje   €   25,= 
Ouderbijdrage   €   20,=  
 
Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar 
orpaletpm@kpnmail.nl.  
 

Pannenkoekenbakkers gezocht   
Voor donderdag 18 april zoeken wij voor de 
kleutergroepen ouders die thuis voor de kinderen 
pannenkoeken willen bakken.  
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.  

Namens de kinderen alvast bedankt!!  

 

 
 

Avondvierdaagse   

Van 13 tot en met 16 mei doet Het Palet mee aan de 
Avondvierdaagse. Alle kinderen van Het Palet uit groep 
2 en hoger kunnen deelnemen. Als het goed is heeft u 
onlangs een mail ontvangen waarin meer informatie is 
weergegeven. 
Belangrijk om te 
weten is dat u uw 
kind(eren) uiterlijk 
27 april aanmeldt! 
Heeft u de mail 
niet ontvangen, 
meld u dat dan bij 
de directie. 

Verjaardagen   

Deze maand zijn de volgende leerlingen jarig: 
 
7 Isabel    19 Emily   
7 Florian   20  Steven  
9 Sjors    22  Anne 
12 Anouk    23  Verron  
12 Bram     28  Krijn  
13 Cas   28  Ferron  
13 Julia    28 Stan  
14 Ouras   30 Luca    
14 Joris  
       
 Nog of alvast van harte gefeliciteerd!!! 

mailto:orpaletpm@kpnmail.nl
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Vakanties en vrije dagen  

Goede Vrijdag  vr 19 april 2019 

Tweede paasdag ma 22 april 2019 

Meivakantie vr 19 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart do 30 mei en 31 mei 2019 

Tweede Pinksterdag ma 10 juni 2019 

Zomervakantie 
 

ma 15 juli t/m 23 
augustus 2019 

Hattem valt als enige Gelderse stad onder Regio Noord. 

Via de nieuwsbrief brengen wij u zo tijdig mogelijk op 

de hoogte van eventuele veranderingen. De dagen 

worden ook opgenomen in de digitale agenda op de 

website. Hier vindt u ook de data voor de 

spreekavonden, schoolfotograaf etc. 

Agenda   

5 april    Crea tentoonstelling 

12 april   Koningsspelen  

15 april   MR- vergadering  

18 april   Paasviering 

16 t/m 18 april  Eindcito groep 8 

19 april t/m 3 mei  Meivakantie 

10 mei   Nieuwsbrief mei  

13 t/m 16 mei  Avondvierdaagse  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.hetmolenveld.nl/wp-content/uploads/2014/09/verjaardag-1.png&imgrefurl=https://www.hetmolenveld.nl/kinderen/verjaardagen/&docid=sfQFNirwXenC2M&tbnid=D0iJ3hTe91VkHM:&vet=10ahUKEwj0gtvS17jhAhWFyKQKHS5PDQAQMwhiKBQwFA..i&w=334&h=151&safe=strict&bih=651&biw=1024&q=verjaardagen%20&ved=0ahUKEwj0gtvS17jhAhWFyKQKHS5PDQAQMwhiKBQwFA&iact=mrc&uact=8

