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

We hebben hopelijk allemaal kunnen genieten van de 

herfstvakantie, het weer zat in ieder geval mee!  
 

Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) 

De komende periode staat in het teken van de 

uitwerking van de sociaal emotionele ontwikkeling van 

de leerlingen. Hiervoor is het leerlingvolgsysteem ‘Zien’ 

ingevuld en ook het sociogram. Binnenkort ontvangt u 

de uitnodiging voor het SEO-oudergesprek.  
 

Margedag 4 november  

Op de margedag van 4 november krijgen we een lezing 

van Lars Lammers aangeboden. Lars is gedrags- 

specialist. Hij vertelt ons over het escaleren van 

gedrag. De studiedag wordt door de beide teams van 

de twee openbare scholen in Hattem gevolgd. We 

verwachten met meer kennis en inzicht in onze rugzak 

weer te vertrekken.  
 

Onderwijsstaking op 6 november  

Het onderwijs verdient meer 

aandacht en waardering. 

Daarom gaan medewerkers, 

woensdag 6 november staken. 

Het doel is, ervoor zorgen dat 

het beroep aantrekkelijker 

wordt en zo gemotiveerde 

leerkrachten binnen te krijgen 

en te houden. Fijn dat u ons als ouders wilt 

ondersteunen!  
 

En dan nog..........Sint-Maarten, Sinterklaas en 

natuurlijk oefenen voor de kerstmusical!  

We zien u graag bij alle activiteiten de komende 

maanden!  
 

Met hartelijke groet,  

Conny Wencker  

 

 

 

Evaluatie groepen 7 van Het Palet op 
locatie De Vlonder 

Maandag 14 oktober heeft de eerste evaluatie 

plaatsgevonden. Met de aanwezige ouders zijn we in 

vier groepen uiteengegaan en hebben met elkaar de 

tips en tops besproken m.b.t. de volgende thema’s: 

Sociale integratie, Activiteiten, Schoolplein en op de 

laatste flap konden de ouders ons meegeven wat ze 

verder nog belangrijk vonden. 
 

De tips worden door de leerkrachten verder uitgewerkt 

en meegenomen de komende periode. Voor de 

kerstvakantie vindt er nogmaals een evaluatiemoment 

plaats. 
 

Het was een productieve avond waarin we met elkaar 

aan het opdenken waren. 

Bedankt voor uw inbreng! 
 

Klankbordgroepen 

Inmiddels hebben meerdere ouders zich aangemeld 

voor de klankbordgroepen Communicatie en 

Huisvesting. Binnenkort ontvangen de betreffende 

ouders een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. 

Samen met het team zullen beide thema’s met elkaar 

verkend worden.  

 
Babynieuws op Het Palet 

Op 20 oktober zijn juf Lisa en Mark de trotse ouders 

geworden van een zoon; Lukas Thijs Jansen. 
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Sociaal emotionele ontwikkeling 

De aankomende periode zal 

in de klassen aandacht 

besteed worden aan het 

thema communiceren: 

praten en luisteren. Deze 

vaardigheden worden 

steeds anders belicht en elk 

jaar uitgebreid.  

In de eerste lessen staat het luisteren centraal. De 

wijze waarop kinderen communiceren wordt bepaald 

door hun eigen vaardigheid. We proberen evenwicht te 

vinden tussen de verschillende manieren waarop er 

thuis, op school en elders in de samenleving wordt 

gecommuniceerd. 

We oefenen in het naar elkaar luisteren. We leren wat 

luistervaardigheid is en we kunnen goed en slecht 

luistergedrag onderscheiden.   

 
Levensbeschouwelijk onderwijs 

Op Het Palet vinden we het belangrijk om leerlingen 

breed te informeren over de diverse wereld-

godsdiensten en levensbeschouwingen.  

Dit zorgt voor kennis, 

verbinding en begrip over de 

diversiteit in gedachten goed 

en tradities in de wereld.  

De leerlingen van de groepen 7 

en 8 kunnen per week drie 

kwartier lessen volgen in 

godsdienst of levensbeschouwelijk onderwijs.  

In de groepen 5 en 6 wordt er middels een project over 

wereldgodsdiensten aandacht aan dit onderwerp 

gegeven. 

 

 

 

 

 

VO-Scholenmarkt 

Op 14 november is er weer een VO-scholenmarkt in 

Hattem, dit jaar op de Van Heemstraschool. Deze 

informatieavond is voor leerlingen en hun ouders uit 

groep 7 en 8 en kan u op weg helpen bij het kiezen van 

een school die bij u en uw kind past. 

 

Vindt u het leuk om daarbij aanwezig te zijn; lever dan 

het antwoordstrookje in bij de leerkracht. 

 
Programmeren is cool! 

Op zaterdag 9 november 2019 organiseert Luminis in 

samenwerking met Hogeschool Viaa opnieuw de 

Devoxx4kids dag. Heeft u kinderen die meer willen 

weten over programmeren? En zijn ze tussen de 10 en 

14 jaar oud? Dan is dit hun kans! 

 

Locatie is Hogeschool Viaa in Zwolle. Tijdens de dag 

worden de kinderen begeleid door studenten van de 

Pabo van Viaa en kunnen diverse toffe workshops 

volgen die worden gegeven door medewerkers van 

softwareontwikkelaar Luminis.  

Toegang is gratis, maar wel even aanmelden van te 

voren. Tijdstip is van 9.00 – 16.30. 

Kijk voor meer informatie, het programma en 

aanmelden op de site 

http://www.devoxx4kids.org/nederland/ 

  

  

http://www.devoxx4kids.org/nederland/
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Fietsen op het schoolplein 

 

Wij leren onze leerlingen 

dat ze niet mogen fietsen 

op het schoolplein.  

Daarom willen wij u ook 

vragen om af te stappen en 

op het schoolplein niet te 

fietsen.  

Goed voorbeeld doet goed 

volgen!  

 

 

Jubileum van Het Palet 

Het is alweer bijna 25 jaar geleden dat Het Palet is 

ontstaan uit een fusie van de Toornstraschool en de 

Roseboomschool. Dat moet natuurlijk gevierd worden!  

Bij de organisatie hiervan kunnen we u hulp goed 

gebruiken. Heeft u een goed idee of wilt u deelnemen 

aan de ‘jubileumcommissie’, meld het dan aan Arjan 

Schutte (voorzitter OR) of Evelyn Bredewoud. 

 
Sint Maarten 

Volgende week gaat groep 0/1 zingen bij de PSZ  

en groep 1/2 b bij KDV met onze zelfgemaakte 

lampion. De kinderen mogen zelf een lampionstokje 

meenemen (graag voorzien met de naam). 

 

 
Herfstwandeling groep 3 & 3/4 

Op de donderdag voor de herfstvakantie zijn zowel de 

groepen 3 als de groepen 4 los van elkaar , met ieder 

zijn eigen route het bos ingetrokken. 

Het was een behoorlijke warme route, de juf van groep 

3 nam de verkeerde afslag op de terugweg. Een jongen 

maakte een spitsvondige verhaspeling...…..:  

"Juf, mijn puf is helemaaaaaaaaaaal op." 

 

Dat kon ook niet anders nadat we heerlijk gespeeld 

hadden en, onderzocht en geluisterd hadden naar de 

mooie tonen en alles wat het bos ons te bieden had.  

Heerlijk gebanjerd en vies geworden. Het was mooi om 

te zien hoe kinderen gezamenlijk tot een plan kwamen. 

om iets te ondernemen. 

 

De herfst is bij uitstek een jaargetijde waarin je kunt 

ruiken, voelen, luisteren en zien..... Alle zintuigen 

hebben meegewerkt aan een geslaagde wandeling.   

Dank aan alle ouders die zijn meegelopen!  

Hieronder een impressie van de warme, zonnige en 

speelse herfstwandeling. 
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Herfst bij de kleuters 

Voor de vakantie hadden de kinderen intensief en 

leuk gespeeld in de rakethoek, naar aanleiding van 

het thema van de Kinderboekenweek 'Reis je mee'. 

Maar na de vakantie was de rakethoek opeens weg!  

We zijn begonnen met een nieuw thema, de herfst. 

Gelukkig is er nu een kabouterhoek in de klas en 

kunnen de kinderen weer heerlijk als kabouters gaan 

picknicken of de dieren verzorgen. 

 

     

 

 

 
 

Ambulance op het schoolplein 

Donderdagochtend 31 oktober is, op eigen initiatief, 

de vader van Reva en Zala op bezoek geweest met 

een ambulance.  

In een aantal groepen heeft hij verteld over zijn werk 

als ambulance medewerker en veel kinderen hebben 

de ambulance van binnen en buiten kunnen bekijken. 

 

Bedankt Dmitri, dat je de kinderen hebt verteld over 

je beroep, ze van alles hebt laten zien en ook hebt 

laten ervaren hoe je hartritme wordt gemeten. 

 

Wat een leerzame en fijne ochtend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 


