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     Nieuwsbrief november 2021
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van alle leerlingen, 
  
We zijn na de herfstvakantie weer goed gestart. De 
groepsbesprekingen sociaal emotioneel hebben 
plaatsgevonden en in groep 8 is de NIO (Nederlandse 
Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. De 
leerlingen in groep 8 hebben een voorlopig advies 
gekregen, zodat ze gericht kunnen gaan informeren bij de 
VO-scholen.  
 

Sint en Kerst 
Ook de voorbereidingen voor het sinterklaasfeest en het 
kerstfeest zijn in volle gang. We realiseren ons dat we zeer 
waarschijnlijk ons plan moeten aanpassen n.a.v. de 
nieuwe coronaregels die na dinsdagavond gelden. U 
wordt t.z.t geïnformeerd hoe we de feesten dit jaar vorm 
gaan geven.  
 

Tienminutengesprek - Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
Een aanpassing geldt ook voor de tienminutengesprekken 
die binnenkort plaatsvinden. Deze gesprekken stonden 
live gepland op donderdag 25 november en dinsdag 30 
november.   
We zullen ruimere tijden en meerdere dagen aanbieden 
zodat we voor meer spreiding kunnen zorgen. Ook zullen 
er gesprekken via teams worden aangeboden. Dit om de 
risico's op verspreiding van ziekte voor u als ouders en 
leerkrachten te verkleinen.  
De leerkracht van uw kind zal in een Kwiebbericht 
aangeven hoe hij/zij de gesprekken gaat voeren en op 
welke dagen en tijdstippen. Let er dus op dat u, bij 
meerdere kinderen op school, goed plant.  
 

             
Personeel  
Zoals u wellicht heeft gemerkt, is het vervangen van het 
personeel een groot probleem. Bij een lichte verkoudheid 
is het advies om te laten testen. Meestal is de leerkracht 
hierdoor een dag afwezig. We merken dat de vervanging 
steeds moeilijker rond te krijgen is. Wij blijven ons best 
doen, maar ik hoop op uw begrip als het een keer niet lukt 

en u uw kind thuis moet opvangen. Laten we hopen op 
een goede gezondheid van ons allen!  
 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat 'onze' juf Gera 
afscheid gaat nemen, omdat ze met pensioen gaat. Trots 
kan ze terugkijken op een pracht carrière in het 
onderwijs. Missen zullen wij haar als persoon zeker en 
ook haar expertise zullen we missen. Op 
woensdagmiddag 1 december na schooltijd zal er buiten 
gelegenheid zijn om afscheid van haar te nemen. We 
hopen dat u van de gelegenheid gebruik maakt.  
 

Ik wens u een goede herfsttijd!  
 
Met hartelijke groet,  
Conny Wencker  
 
 

 
Nieuws van de Ouderraad (OR) 

Sinds jaar en dag staan de OR-leden klaar om mee te 

helpen bij de activiteiten voor de kinderen van het Palet. 

Zo organiseert de OR samen met de school de diverse 

vieringen, zoals Sinterklaas, Kerst, voorleesontbijt, Pasen 

en de feestavonden voor alle groepen. 
 

De meeste OR-leden hebben hun kind(eren) intussen in 

de bovenbouw (Groep 5 t/m 8). Zodoende zoekt de OR 

dus nieuwe enthousiaste ouders om mee te helpen in de 

OR. Dan kan de OR voortgang blijven leveren en de 

schooljaren van uw kind extra feestelijk en onvergetelijk 

maken. 
 

Daarnaast is de OR in het bijzonder op zoek naar een 

ouder/grootouder/verzorger die voor een aantal jaren 

penningmeester wil worden. Dus heeft u iets met 

financiën en wilt u ons helpen? Heel graag. 
 

Onze eerstvolgende algemene vergadering staat gepland 

op dinsdag 11 januari 2022, 20:00. 
 

Voor informatie/aanmelding:  

or-hetpalethattem@OOZ.nl 
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Waar vind ik de toestemmingsvragen 

Voor de herfstvakantie is u gevraagd om wel/geen 

toestemming te geven voor het gebruik van o.a. 

beeldmateriaal van uw kind(eren). Als u dat nog niet 

gedaan heeft, zou het fijn zijn als u dit alsnog wil doen. Zo 

krijgen de leerkrachten een goed overzicht van wie wel en 

wie niet op de foto mag.  

Als het goed is, heeft u als ouder op de tijdlijn in Kwieb 

deze melding zien verschijnen. Dit zijn meerdere vragen 

waarvoor u  toestemming of  geen toestemming kunt 

geven. Klik achter de naam van uw kind op bekijken om 

direct naar de toestemmingsvragen te navigeren en uw 

antwoord te geven. 

Ook kunt u als ouder te allen tijde de 

toestemmingsvragen bekijken en aanpassen. De 

toestemmingsvragen vindt u bij Uw profiel > Uw 

kinderen. U klikt vervolgens op het kind waardoor er 

extra opties verschijnen. Hier klikt u op Privacy. 

  

Zolang geen enkele ouder van het kind de 

toestemmingsvraag heeft beantwoord, geldt het 

antwoord 'geen toestemming'. Wanneer 1 ouder van het 

kind de toestemmingsvraag heeft beantwoord, geldt dat 

antwoord.  

Wanneer meerdere ouders de toestemmingsvraag 

hebben beantwoord, geldt alleen "toestemming" 

wanneer alle ouders met "toestemming" hebben 

beantwoord, in alle andere gevallen geldt "geen 

toestemming". 

 

 

 
 
 

Inzet NPO gelden 

Zoals u weet beschikt ook onze school dit jaar over extra 

gelden i.v.m. de opgelopen achterstanden door Corona. 

Deze gelden worden o.a. ingezet voor extra hulp bij 

rekenen, taal en spelling, maar ook op sociaal emotioneel 

gebied en voor het stimuleren van creatief denken en 

filosoferen. 

* Woordenschat vergroten/uitbreiden 

Dit doen we d.m.v. verschillende werkvormen en 

spelletjes. We gebruiken hiervoor prentenboeken, 

praatplaten en aanschouwingsmateriaal dat aansluit bij 

de belevingswereld van de kinderen. 

* ‘Bouw’ 

Dit is een effectief computergestuurd interventie-

programma dat speciaal ontwikkeld is om kinderen die 

risico lopen op problemen met lezen en spellen, 

preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven. De 

leerling maakt de lessen op een Chromebook waarbij de 

leerkracht ondersteuning biedt en de resultaten volgt. 

* RALFI lezen 

Dit helpt kinderen die traag lezen maar de spellende 

leeshandeling wel beheersen. Elke les wordt er gebruik 

gemaakt van een informatieve leestekst die aansluit bij de 

belevingswereld van het kind. De tekst wordt eerst 

voorgelezen door de leerkracht, daarna leest het kind 

dezelfde tekst samen hardop met de leerkracht 

(duolezen) en tot slot leest het kind de tekst zelfstandig 

hardop voor. 

* Rekenen-automatiseren 

Automatiseren is het routinematig uitvoeren van 

rekenhandelingen. Wanneer een leerling de tafels en 

optellen/aftrekken tot 20 heeft geautomatiseerd, hoeft 

hij het werkgeheugen minder te belasten bij het 

uitrekenen van opgaven die complexer zijn. Dit oefenen 

ze met behulp van verschillende materialen. 

* Voorbereidend lezen en rekenen 

Ook hiervoor gebruiken we verschillende werkvormen, 

spelletjes, voorleesverhalen en materialen. Soms gaan we 

hiervoor zelfs naar buiten, bewegend leren. De 

opdrachten horen bij de thema`s en de methode 

‘onderbouwd’ die gebruikt wordt in de kleutergroepen. 

  

https://support.ziber.nl/hc/nl/articles/4406834090769
https://support.ziber.nl/hc/nl/articles/4406834090769
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*Creatief denken stimuleren 

Jonge kinderen beschikken van nature over veel 

kenmerken van een creatieve houding. Ze kijken in 

mogelijkheden en niet in beperkingen, door de vele 

verbindingen in de hersenen van jonge kinderen gaat het 

creatieve denken nog als vanzelf.  

Wij maken hiervoor o.a. gebruik van ‘denksleutels’, 

‘praatplaatjes’, ‘prentenboeken’ en het spel ‘denk-

dobbelen’. 

 

Steunouder –  
Laagdrempelige hulp voor ouders 

Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders 

is het fijn om dat niet alleen te hoeven doen. Maar niet 

iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of 

zij die nodig heeft. In Hattem helpt Stichting welzijn 

Hattem deze gezinnen met Steunouder. Steunouders zijn 

volwassen vrijwilligers die één of twee dagdelen per week 

optrekken met een kind. Ze geven een kind, binnen hun 

eigen (gezins)leven, een vertrouwde plek waar het 

welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen ouders 

ruimte om op adem te komen. 

Schroom 

Lola (niet haar echte naam) vertelt daarover: ‘Toen onze 

oudste voor het eerst naar Luce ging was dat dubbel. Hij 

geniet enorm van die bezoekjes en alle aandacht die hij 

krijgt. En dat gun ik hem natuurlijk. Maar ik dacht ook 

“straks wil hij liever daar wonen”. Ik vroeg me af waarom 

Luce dat voor mij wilde doen en of ik het misschien niet 

goed genoeg doe? Het is wennen hoor, als je gewend 

bent altijd alles in je eentje te moeten doen. Maar het is 

eigenlijk een soort tante voor de kinderen en dat is 

geweldig, want al mijn eigen familie woont ver weg. En 

wat ook bijzonder is om te vertellen: onze oudste praatte 

niet of nauwelijks en dat is enorm vooruit gegaan. Hij 

praat nu de oren van je hoofd en heeft laatst gevraagd of 

zijn kleine broertje ook naar de steunouder mag. In goed 

overleg hebben we nu afgesproken dat de jongste 

voortaan gaat en dan kan ik met de oudste twee iets 

extra’s doen, zoals huiswerk maken of een keer de stad 

in. Iedereen heeft er al helemaal zin in, haha.’ 

Training 

Voordat steunouders beginnen is er een kennismakings-

traject met een training boordevol tips en handvatten. En 

in het hele traject blijft een coördinator beschikbaar om 

op terug te vallen bij vragen of problemen. De steunouder 

coördinator matcht vraag en aanbod zorgvuldig, zodat 

steun- en vraagouder goed bij elkaar passen. Natuurlijk is 

het wennen over en weer. Daarom is er altijd eerst een 

wenperiode waarin iedereen elkaar leert kennen en het 

vertrouwen kan groeien. 

Nieuwsgierig of Steunouder iets voor u is, of zou u zelf 

steunouder willen worden? Dan kom ik graag met u in 

contact! Meer informatie over steunouder kunt u vinden 

op : www.steunouder.nl/Hattem 

Of u kunt contact opnemen met Susanne Berends van 

Stichting welzijn Hattem, Steunouder Hattem,  

038-4432881/06-12530048  of  

mail naar susanneberends@swhattem.nl 

Kindpakket 

Het kan voorkomen dat er binnen een gezin onvoldoende 

geld is om hun kind(eren) mee te laten doen aan 

bijvoorbeeld sport, muziekles of een schoolreisje, of het 

vieren van een verjaardag. 

Is het inkomen van de ouder(s) lager dan 120% van het 

minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor er netto 

weinig overblijft? Dan is er het kindpakket. Op 

www.kindpakket.nl staan alle vergoedingen op een rij en 

kunnen ouders in vier stappen een vergoeding aanvragen. 

Zo kan elk kind meedoen. 
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Ook is het mogelijk om direct contact op te nemen met 

Stichting Leergeld via e-mail leergeldhattem@gmail.com 

of telefonisch 06 191 83 644. 

Jeugdverpleegkundige bij GGD 
Noord- en Oost-Gelderland 

Mijn naam is Nicole ten Have en ik werk als 

jeugdverpleegkundige bij GGD Noord- en Oost-

Gelderland. Sinds mei 2020 werkzaam bij de GGD en 

werkzaam op alle scholen in de gemeente Hattem en 

Heerde. Hiervoor heb ik 13 jaar gewerkt als 

verpleegkundige en teamcaptain, bij Villa ExpertCare 

(voorheen Mappa Mondo) in Wezep. Dit is een huis waar 

kinderen die chronisch of levensbedreigend ziek zijn, 

kunnen wonen en logeren. 

Elk kind wordt een aantal keren door de GGD uitgenodigd 

voor de reguliere contactmomenten op school. Buiten 

deze contactmomenten om kunt u ook bij mij terecht 

voor allerlei vragen over de gezondheid, ontwikkeling en 

het gedrag van uw kind. Bijvoorbeeld vragen over 

zindelijkheid, groei of slaapproblemen van uw kind. 

Hiervoor ben ik ook een aantal keer per jaar aanwezig op 

school voor een inloopspreekuur, u kunt dan zonder 

afspraak een vraag komen stellen. 

Mocht u vragen hebben, neem 

gerust contact met mij op via 

onderstaande contactgegevens: 

( 088 - 4433144 (direct)  
 

( 088 - 4433000 (algemeen) 

Mail: n.tenhave@ggdnog.nl Website: www.ggdnog.nl 

Week van de motoriek 

(https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/event/

week-van-de-motoriek/)  

Mocht u als ouders willen doorpraten over dit onderwerp 

of vragen hebben over de motorische ontwikkeling van 

hun kind, dan kunt u per mail contact opnemen met 

Nicole ten Have.  

 

 
Ouders in de groep  

Een aantal enthousiaste ouders hebben in de groepen 3 

verteld over hun beroep. Dit was n.a.v. de 

Kinderboekenweek met het thema; Worden wat je wil. 

De kinderen hebben genoten van de mooie verhalen die 

de ouders hebben verteld. 

 

  

mailto:n.tenhave@ggdnog.nl
http://www.ggdnog.nl/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/event/week-van-de-motoriek/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/event/week-van-de-motoriek/
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Herfstwandeling 

De laatste donderdag voor de herfstvakantie hebben de 

kinderen een herfstwandeling gemaakt. Het was heerlijk 

weer. We hebben lekker in het zonnetje gewandeld en 

onderweg gezocht naar herfstspulletjes. 

 

Het zit erop! 

Na ruim 45 jaar voor de klas staan, neem ik afscheid van 

het onderwijs. Per 1 december ga ik met pensioen. 

Alle jaren heb ik met ontzettend veel plezier dit mooie 

beroep mogen uitvoeren. Mijn hart lag bij het jonge kind. 

Maar ik heb ook lesgegeven in de groepen 3 t/m 6. En 

echt geen dag saai! 
 

Want geen dag is hetzelfde in het onderwijs. Dus nee, 

geen saai beroep. Het is een afwisselend beroep. Ieder 

thema wordt zorgvuldig voorbereid, maar samen met de 

kinderen bepaal je uiteindelijk welke kant het op gaat. Elk 

kind is uniek en leert op zijn eigen manier. 
 

Werken met jonge kinderen is het liefste wat ik deed. Ze 

zijn puur en ongedwongen. Nieuwsgierig, leergierig en 

ontwapend. 
 

Het zal wennen zijn om straks niet meer dagelijks met 

kinderen te werken. Geen reuring of enthousiaste 

verhalen te horen. 
 

 

 

 

 

 

Ik ga het missen. Het lesgeven, ouders die vertellen over 

hun kinderen. Kinderen die blij naar je toe komen en je 

een knuffel geven. Je vertellen over hun dag en wat hun 

bezig houdt. En zeker ook het samenwerken met fijne 

collega`s. Maar ik sluit mijn schoolcarrière af met een 

goed en warm gevoel. 
 

En wie weet zien we elkaar nog eens! 

Gera Meijer 

 

 
 

Nieuwe leerlingen 

Lukas en Lauren zijn bij ons op school gestart. 

Hartelijk welkom! We hopen dat jullie een fijne tijd op 

school hebben en jullie je snel thuis zullen voelen.   
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Agenda 

November 2020 

11 november  Laatste dag Kledingcontainer 

25 en 30 november Oudergesprekken 

Verjaardagen  

   
  2 november Lauran Groep 3B 
  3 november Hugo Groep 4A 
  4 november Luuk Groep 5/6 
12 november Veerle Groep 7B 
14 november Carlijn Groep 8 
 Roselie Groep 7A 
15 november Joany Groep 4B 
18 november Myrthe Groep 8 
19 november Youri Groep 3A 
 Iza Groep 8 
20 november Sofie Groep 3B 
24 november Sam Groep 3B 
25 november Ralph Groep 5/6 
 Guus Groep 3A 
   

 

 

 

       


