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     Nieuwsbrief oktober 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,  

Inmiddels is het oktober en kunnen we nagenieten van 
het openingsfeest, de sportdag en zijn we volop bezig 
met de Kinderboekenweek. 

Fijn dat u aanwezig was op het openingsfeest. Samen 
met onze partner Partou hebben de beide teams er een 
mooi feest van gemaakt. De oudhollandse spelletjes 
waren favoriet!  

De omgekeerde oudergesprekken en de algemene 
informatieavond hebben ook plaatsgevonden. U heeft 
ons geïnformeerd over uw verwachtingen van dit 
schooljaar. Ook bent u geïnformeerd over het 
lesaanbod in het komende schooljaar.  

Al deze activiteiten vallen onder het kopje Ouder-
betrokkenheid en Communicatie. U heeft de 
gezamenlijke oproep van de MR en directie mogelijk 
gezien m.b.t. de thema’s Communicatie en Huisvesting. 
We zouden het zeer op prijs stellen als u mee wilt 
denken met ons. Door samen over de thema’s te 
spreken weten we wat er leeft en welke behoeftes en 
mogelijkheden er zijn.  

Met elkaar maken we de school! 

Maandag 7 oktober om 20.00 uur wordt de VO-
voorlichtingsavond gehouden op locatie De Vlonder.  
De Openbare scholen voor het Voortgezet Onderwijs 
vertellen dan over de opbouw en de verschillende 
keuzes binnen het VO. De ouders van de leerlingen uit 
groep 7 en 8 zijn van harte welkom.  

Donderdag 10 oktober komt Arie de Wit, lid van het 
College van bestuur, onze scholen bezoeken. We zullen 
hem ons onderwijs laten zien en er zullen leerlingen en 
ouders met hem in gesprek gaan.  

Ik wens u allen een fijne oktober maand en alvast een 
fijne herfstvakantie!  

 Hartelijke groet, 

Conny Wencker  

Openingsfeest Partou en Het Palet 

Wat een zonnig en vrolijk feest. De opkomst was 
geweldig. Op de foto's ziet u wat een mooi weer het 
was. De kinderen hebben na hartenlust gespeeld. De 
kaarten met de opdrachten vlogen weg. Het aanbod 
was ook aantrekkelijk. Zelfs ouders weerhield het niet 
om de ski's onder te doen, te slingeren op een reuze 
slang en spijker te poepen. De ijscokraam was een 
daverend succes. Helaas mochten de ouders geen ijsje 
eten. Voor hen waren er allerlei versnaperingen en wat 
te drinken.  
Het spijkerbroek hangen was echt favoriet! De oudere 
kinderen dachten dit wel te winnen. Uiteindelijk was er 
maar een winnares! En dat was Isabel Smelt uit groep 
5.  Echt reuze knap! Volgend jaar weer! Komt u ook?  

 

 

 
Kleuters brengen 

Even een reminder: De deuren gaan vanaf 8.20u open. 
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Toestemming beeldmateriaal 

Als het goed is heeft u allen een AVG- formulier 
ingevuld. Met dit formulier vragen wij uw toestemming 
om foto’s en/of video’s waarop uw kind te zien is te 
mogen plaatsen op de website, in de nieuwsbrief, in de 
schoolkrant en op sociale media van de school en het 
bestuur, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.  
Mocht u dingen willen wijzigen of heeft u het formulier 
nooit ingeleverd, wilt u dit dan alsnog zo spoedig 
mogelijk doen. U kunt het formulier vinden op de 
website of vraag ernaar bij Evelyn of Rosalie.  

 
ParnasSyss 

Wij vinden het belangrijk dat de gegevens die bij ons 
bekend zijn ook kloppen. Zeker als er onverhoopt iets 
gebeurd, is het erg vervelend als noodnummers 
bijvoorbeeld niet kloppen. Zou u uw gegevens in 
ParnasSys willen checken? Mocht er iets niet correct 
zijn dan kunt u dit via ParnasSys doorgeven. Bedankt 
voor de genomen moeite.  

 

Honden op het schoolplein 

Een aantal kinderen op Het Palet heeft een grote angst 
voor honden. Wij willen graag dat elk kind zich veilig 
voelt in en rondom school. Wij vragen hiervoor uw 
begrip en willen u verzoeken honden kort aan de lijn te 
houden op het schoolplein. Alvast bedankt.  

 

 
 

 
 
Groep 4 naar de dierenarts 

Op 2 oktober hebben alle kinderen in groep 4 een 
voorproefje gehad op dierendag. We zijn met zijn allen 
naar de dierenartsenpraktijk geweest. Daar hebben we 
uitleg gekregen over wat een dierenarts allemaal doet 
en hoe hij de dieren helpt om weer beter te worden. 
Daarnaast hadden de kinderen allemaal zieke knuffels 
meegenomen. Deze zieke knuffels hebben we weer 
beter gemaakt door ze te verbinden. Ook de grote 
knuffel van de dierenarts hebben we geopereerd door 
alle lolly’s die hij had op gegeten uit zijn buik te halen 
(deze hebben we daarna lekker zelf nog opgegeten).  

 

Bij de dierenarts hebben we zelfs nog een echte hond 
onderzocht. We hebben geluisterd of de hond van de 
dierenarts zelf nog een goed hart had. Ook hebben we 
deze hond in zijn oren mogen kijken. We hebben 
genoten van ons uitstapje naar de dierenarts. Het was 
erg leerzaam en leuk.  

 
Gevonden voorwerpen 

Volgende week woensdag 9 oktober, zullen we nog 1 
keer de gevonden voorwerpen uitstallen op het plein, 
zodat u kunt kijken of er nog iets van uw kinderen bij 
zit. De tafels met daarop de gevonden spullen zullen op 
het plein bij de achteringang staan. Bij slecht weer 
zullen de spullen in de hal bij groep 3 en 4 uitgestald 
worden. 
Wat er na die tijd blijft liggen 
zal naar een goed doel gaan.  

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.politie.be/5910/sites/default/files/photos/Gevonden_voorwerpen_001.png&imgrefurl=https://www.politie.be/5910/vragen/verlies-of-diefstal/gevonden-voorwerpen&docid=e-KYLB6fd1qLCM&tbnid=1c8fHm0poncEjM:&vet=10ahUKEwjAzO39_9biAhVN-qQKHUsNDNsQMwhVKBMwEw..i&w=400&h=300&safe=strict&bih=655&biw=1024&q=gevonden%20voorwerpen&ved=0ahUKEwjAzO39_9biAhVN-qQKHUsNDNsQMwhVKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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Palet groep 7 op De Vlonder 

We zijn inmiddels alweer 6 weken op school. Dit school-
jaar was het wel even wennen. Toen we vorig 
schooljaar te horen kregen dat we naar de Vlonder 
moesten, vonden we het niet zo leuk. We wilden graag 
op het Palet blijven, omdat het plein op het Palet leuker 
was en omdat we aan het gebouw gewend waren. We 
wisten waar alles stond. We kenden alle verstop- 
plekken. We hadden veel natuur. 

Maar nu op de Vlonder is het ook leuk. We vervelen ons 
niet, want we tafelen, voetballen, we spelen tikkertje en 
voetje van alles. In de gang kun je rustig een toets 
maken en in groepjes aan het werk. Het is veel rustiger 
in de school. Er zijn ook leuke tradities zoals: als er 
groepen op schoolreisje zijn dan doen we verstoppertje 
door de hele school. We hebben het erg naar ons zin. 
We gaan natuurlijk nog wel met bepaalde activiteiten 
naar het Palet, dat vinden we erg fijn! 

Geschreven door: Annelie en Camiel groep 7b 

 
Week tegen het pesten 

23 t/m 27 september was de week tegen het pesten. 
Ieder jaar besteden wij als school ook extra aandacht 
aan dit onderwerp.   

Het thema van dit jaar was: 
'Wees een held met elkaar'. 

‘Handboek voor Superhelden’ 
is een boekenreeks rond het 
thema pesten, geschikt voor 
kinderen van 6 tot 10 jaar. 
Hoofdpersoon is Lisa, een 
meisje dat op school gepest 
wordt, maar met behulp van 
een bijzonder boek dat zij in de 
bibliotheek vindt, verandert 
dat.  

In deze avontuurlijke serie wordt het thema pesten op 
een zeer toegankelijke manier bespreekbaar gemaakt.  

 

 

 

 
 

 
 
Opening Kinderboekenweek 

Afgelopen dinsdag liepen er ineens allemaal vreemde 
mensen op het schoolplein rond! Verkeersregelaars op 
de step, mensen op zoek naar hun fiets, toeristen die de 
weg kwijt waren, een piloot, bergbeklimmers en zelfs 
echte astronauten liepen en zweefden over het 
schoolplein. Wat bleek: De Kinderboekenweek 2019 
werd geopend! 

Het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar is Reis 
mee, en staat in het teken van vervoersmiddelen en 
reizen. Gedurende twee weken staat de school in het 
teken van boeken, lezen en werken in het thema. Alle 
groepen hebben een mooi boek gekregen dat 
voorgelezen wordt in de klas. 

Over de afsluiting van de Kinderboekenweek wordt u 
nog geïnformeerd. 

 
Als u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek 
koopt, krijgt u het Kinderboekenweekgeschenk 
Haaientanden cadeau. 
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Sparen voor de schoolbieb 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de 
actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.  
Net als voorgaande jaren zouden wij het leuk vinden om 
samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit 
te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste 
kinderboeken. Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer 
boeken we kunnen uitzoeken!  
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of 
meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna 
winkel en levert de kassabon vóór 15 november 
2019 in op school. 

 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna 
winkel. 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering 
bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 

 We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% 
van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want 
leesplezier creëren we samen! Kijk voor de actie-
voorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

Hulpouders gezocht voor versieren 
van de school voor Sinterklaas 

We hebben op zolder veel spullen liggen om de school 
mee te versieren in Sint sfeer.  

Wie kan op vrijdagmiddag 15 november vanaf 13.00 
helpen versieren? Zo is het voor de kinderen van Het 
Palet een leuke verrassing als ze maandag op school 
komen. U kunt zich aanmelden bij juf Anneke en juf 
Gera.  
 

Noot: Zodat u het 
vast in de agenda 
kan zetten;  
Groep 1 t/m 4 zijn 
donderdagmiddag 5 
december vrij. 
 

 

 

Sportdag 

23 September had groep 8 van Het Palet sportdag. Het 
was bij Vadesto, in Hattem. Als eerst gingen we 
kanovaren, in 3 groepjes gingen we. In mijn groepje was 
het wel grappig, maar niet zo serieus. Er gingen heel 
veel meiden, ‘op een onbewoond eiland zingen’. En we 
hebben ongelofelijk vaak gebotst, het was super 
grappig, maar de begeleider vond het iets minder 
grappig. We waren als laatst begonnen, maar we zijn 
tot de helft gegaan en als laatste aangekomen.  
 

Klimmen 

Na het kanoën gingen we klimmen op een klimmuur bij 
Vadesto. We moesten met stenen omhoogklimmen. 
Gelukkig was je gezekerd want anders viel je naar 
beneden. Als je helemaal bovenaan was moest je op 
een knop drukken en dan had je het gehaald. Maar een 
paar kinderen haalden de top want dat was best 
moeilijk, ook veel kinderen hebben het niet gehaald. 
 

Steppen 

Na het klimmen gingen we steppen, dat was best 
moeilijk omdat je op het begin over een zandpad moest 
steppen. Daarna moest je over asfalt. Dat was heel 
makkelijk. Er waren veel kinderen buiten adem dus 
gingen ze even pauze houden. Daarna was iedereen 
weer heel snel door het asfalt en gingen veel kinderen 
elkaar inhalen. Toen we er waren gingen we 
boogschieten. 
 
Pijl en boog 
Na het steppen gingen we pijl en boog schieten. Ze 
verdeelde ons in 4 groepjes. De mevrouw legde ons uit 
dat je in een soort van T moest staan. Zo kon je beter 
richten. Iedereen mocht 2 keer 3 pijlen schieten. Het 
lukte goed! Dus dat was een leuk einde van de 
sportdag! 
 
Minder leuk was dat het regende, maar voor de rest 
was het een geslaagde sportdag! 
 

Geschreven door: Noor, Floris en Sébastièn groep 8 
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Verjaardagen 

Groep 1/2a   Groep 5a  
14 oktober Rosalie    6 oktober     Guus 

Kaiwen   
27 oktober Julia  Groep 5b 
      3 oktober     Daniël 
Groep 1/2b     9 oktober     Pelle 
13 oktober Stijn  16 oktober     Vinn 
  
Groep 3   Groep 6 
  3 oktober  Esmee    6 oktober     Lauren 
24 oktober Stan  23 oktober     Constance 
26 oktober Jaylinn  24 oktober     Jesse 
 
Groep 3-4    Groep 7a 
  4 oktober  Delano  26 oktober     Kjeld 
  5 oktober Nick 
  6 oktober Yfke  Groep 7b 
14 oktober  Nova    1 oktober     Bo 
19 oktober Wiame  11 oktober     Silke 
    13 oktober     Thomas 
Groep 4   24 oktober     Arne 
8 oktober Koen  28 oktober     Tim 
    30 oktober     Lena 
   
    Groep 8 
      2 oktober     Elin 

 

Gefeliciteerd allemaal! 

Nieuwe leerlingen 

Gijs, Sanne en Olivier zijn bij ons op school begonnen. 
Welkom! We hopen dat jullie een fijne tijd op school 
hebben en jullie je snel thuis zullen voelen. 

 

 

Agenda 

Oktober 2019 

  2 oktober Start Kinderboekenweek 
  5 oktober Dag van de Leraar  
  7 oktober Start week van de pauzehap 

VO-voorlichting OBS De Vlonder 20.00u 
  9 oktober Gevonden voorwerpen 
16 oktober Feestavond groep 1/2A en groep 6 
18 oktober Crea tentoonstelling  
21 oktober Herfstvakantie t/m 25 oktober 
29 oktober OR vergadering 
30 oktober Dag van de Conciërge 
31 oktober Kleding- container  
 
November 2019 

  4 november Studiedag (leerlingen vrij)  
14 november Hattemse Scholenmarkt VO 
16 november Sinterklaas komt aan in Nederland 
 

December 2019 
  5 december Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij  


