
                                                                                                                                 

   

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

E: directie@hetpalethattem.nl 

 

     Nieuwsbrief februari 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen, 
  

Alle hens aan dek … Alle ballen in de lucht houden, dat is 
wat we al enige tijd met z’n allen aan het doen zijn. Dat 
ook u als ouder daar af en toe helemaal klaar mee bent, 
begrijp ik heel goed. Weet dat we altijd bereid zijn om 
mee te denken en samen naar oplossingen willen zoeken. 
Samen maken we de school!  
 

Al snel in het nieuwe jaar waren we allemaal weer druk 
met de besmettingen binnen de klas, leerlingen en 
leerkrachten positief getest, quarantaine advies, bellen 
met de GGD, ouders informeren over wel of geen 
vervanging, online onderwijs en noem maar op.  
 

Fijn was het dat de maatregelen werden aangepast en dat 
we met elkaar weer naar school konden. Helaas speelt 
het lerarentekort ons parten en beschik ik niet altijd over 
voldoende invallers. Zoals u weet, blijven we ons inzetten 
om het tekort zo goed mogelijk op te lossen met af en toe 
inderdaad … kunst en vliegwerk!   
 

Naast alle regelzaken houden we ons, weliswaar online, 
bezig met onderwijsontwikkeling. We voeren het gesprek 
over het Zelfstandig werken binnen onze school, het 
dyslexieprotocol en het protocol voor onderwijs aan 
leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Er is ook een 
nieuw rapport ontwikkeld. Hierin zullen de gegevens 
vanuit ParnasSys gekoppeld worden aan het rapport.  
 

Voor nu wens ik u allen gezondheid en goeds. Volgende 
week hoop ik weer met het gehele team compleet te zijn.  
 
Met hartelijke groet, 
Conny Wencker  
 

 

Afscheid Juf Gera 

 

 
Bezoek aan het bakkerijmuseum 

Dinsdag zijn de groepen 3 naar het bakkerijmuseum 

geweest. Wij waren de eerste groep die daar weer 

ontvangen werd en mochten dan ook de nieuwe 

speurtocht uit testen. We hebben een heerlijk broodje 

gebakken die we op school mochten op eten. Het was een 

fijne ochtend!  
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Letterfeest groepen 3 

Vandaag hebben we in groep 3 gevierd, dat we (bijna) alle 
letters hebben geleerd. We hebben letterbingo gespeeld. 
Er was een speurtocht in de gangen van de onderbouw. 
De kinderen hebben een letterpet gemaakt. En toen... 
was het tijd voor de officiële diploma-uitreiking van het 
letterdiploma. Natuurlijk was er ook iets lekkers. De 
letterkoekjes smaakten heel lekker. We zijn super trots op 
alle kinderen en ook op de ouders, want in deze 
Coronatijd hebben we het samengedaan. 
Melissa, Lindy en Anneke. 
 

 

Voorleeskampioen van Hattem! 

Ik ben Sanne Lindeboom uit groep 7B. Ik heb op 2 februari 

2022 de voorleeswedstrijd van Hattem gewonnen, met 

mijn boek Matilda. Eerst was de voorleeswedstrijd van 

onze klas. 

Daarvan heb ik gewonnen. Toen moest ik tegen Zara uit 

groep 7A. Ik vond het heel spannend wie er ging winnen, 

maar zodra ik aan het lezen was vond ik het al een stuk 

minder spannend. Toen ze zeiden dat ik gewonnen had 

was ik heel erg blij. Op 2 februari 2022 was de 

voorleeswedstrijd van Hattem. Er was niet veel publiek 

omdat iedereen die ging lezen 2 mensen mee mocht 

nemen onder de 18. Toen we binnenkwamen gingen we 

zitten en wachten totdat iedereen er was. Toen iedereen 

er was gingen we ons zelf voor stellen toen de 

voorleeskampioen van de Vlonder zich ging voorstellen 

zag ik dat zij ook Matilda had toen was ik heel erg 

gespannen want misschien had ze wel hetzelfde stukje. 

Toen iedereen zich had voorgesteld ging iedereen 

voorlezen. Gelukkig had de voorleeskampioen van de 

Vlonder niet hetzelfde stukje. Toen iedereen had gelezen 

hadden we pauze zodat de jury kon overleggen. Toen ze 

terugkwamen vond ik het heel spannend of ik zou winnen 

of niet. Eerst gingen ze de oorkondes uitdelen en toen 

was het zo ver, ze gingen bekendmaken wie er had 

gewonnen. Toen zeiden ze mijn naam ik was heel erg blij 

want ik was vanaf dat moment de voorleeskampioen van 

Hattem. Ik mocht naar voren komen en ik kreeg een 

oorkonde waarop stond dat ik de voorleeskampioen van 

Hattem was en ik kreeg nog een boekenbon, sokken waar 

het logo van de voorleeswedstrijd op stond en een beker. 

Toen gingen we nog een paar foto´s maken en toen ging 

ik heel blij naar huis.  
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Schoolplein gepimpt! 

De schoolpleincommissie is samen met de leerlingenraad 
al enige tijd bezig om na te denken over ons schoolplein. 
Er is in samenwerking met schooltuinen een 3 fasen plan 
gemaakt. Donderdag en vrijdag is fase 1 uitgevoerd, het 
kleuterplein. Al vroeg in de ochtend ontvingen meester 
Peter en juf Melissa de hovenieren van schooltuinen. De 
afgekeurde toestellen werden donderdag verwijderd en 
vrijdag werd het nieuwe toestel geïnstalleerd. We zijn van 
start! Zodra wij meer informatie hebben over de volgende 
2 fases dan zullen wij jullie weer informeren.  
 

 

Start B.O.K.S Weerbaarheidstraining 

ONTDEK JE EIGEN KRACHT!  

Creëer meer zelfvertrouwen  

Leer ervaringsgericht bewust te  

worden van je lichaam & emoties  

Word weerbaarder 

Voor wie?  

Heeft uw kind minder zelfvertrouwen, is het soms 

onzeker? Durft het niet goed grenzen aan te geven? De 

B.O.K.S. weerbaarheidstraining kan uw kind helpen om 

voor zichzelf op te komen én om beter met andere 

mensen om te gaan. 
 

Door wie? 

Het CJG Hattem, Heerde en Epe biedt de B.O.K.S. 

weerbaarheidstraining aan, hierin worden boks 

elementen gecombineerd met mentale- en 

bewegingsactiviteiten. De training is ontwikkelt en wordt 

gegeven door Caroline van den Berg van Caroline van den 

Berg Coaching & Training (CC&T). Caroline is een ervaren 

trainer en coach voor kinderen en jongeren, waarbij o.a. 

het boksen wordt ingezet als middel. Daarnaast is zij 

kinderfysiotherapeut, weerbaarheidstrainer en 

jeugdkickbokstrainer. Voor meer informatie: 

www.carolinevandenberg.com 
 

Wat? 

In de B.O.K.S weerbaarheidstraining besteden we 

aandacht aan verschillende thema’s: lichaamshouding en 

-beweging, gezichtsuitdrukking, lichaamssignalen (ja/nee 

gevoelens), stemgebruik, grenzen herkennen en 

aangeven, samenwerken en vooral hoe pas je deze 

vaardigheden toe in je dagelijks leven. Bij al deze thema’s 

staat het (zelf)vertrouwen centraal. 

De kinderen ervaren (bewustwording) door te doen 

(bewegen). B.O.K.S staat voor Bewegen Ontdekken 

Koppelen en Stappen zetten. In een veilige omgeving 

wordt er spelenderwijs gewerkt aan de specifieke doelen 

van uw kind. CC&T staat voor plezier, uitdaging en 

resultaat. 

TRAINING IN GROEPSVERBAND  

Gedurende 8 weken is er elke week een trainingssessie 

van één uur. De training vindt plaats in groepsverband 

(minimaal 6 en maximaal 8 kinderen). De 

trainingsaspecten worden met leeftijdsgenootjes 

geoefend. Hierdoor is de groepstraining praktijk gericht. 

Verschillende activiteiten worden uitgevoerd in 

tweetallen. Omdat er gewerkt wordt in kleine groepen is 

het mogelijk specifiek aandacht te schenken aan 

persoonlijke leerwensen. De kinderen krijgen 

thuisopdrachten mee om de aangeleerde vaardigheden 

buiten de training verder te oefenen. 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

De training wordt gegeven aan 2 groepen voor kinderen 

uit Hattem, Heerde en Epe: 

- Groep 1: Leeftijd 6 t/m 9 jaar (groep 3, 4, 5) 

- Groep 2: Leeftijd 10 t/m 12 jaar (groep 6, 7, 8) 
 

Waar en wanneer?  

Groep 1: Leeftijd 6 t/m 9 jaar (groep 3, 4, 5) 

Locatie: Speellokaal Jan Jasperschool Hattem: start maart 

2022 Dinsdag 15.30-16.30uur en 16.30-17.30uur 

Groep 2: Leeftijd 10 t/m 12 jaar (groep 6, 7, 8) 

Locatie Heerde: start oktober 2022 

Dinsdag 16.30-17.30uur 

http://www.carolinevandenberg.com/
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Kosten: Deelname is gratis. De training wordt 

gefinancierd door het CJG. 

Aanmelden: Dit kan tot 15 februari 2022, via het 

mailadres: baliestip@heerde.nl 

Onder vermelding van: naam, adres, telefoonnummer, 

leeftijd, e-mailadres. 

 

Nieuwe leerlingen 

Valerie en Lex zijn deze maand bij ons op school 

begonnen. We hopen dat jullie je snel thuis voelen en een 

fijne tijd op school gaan hebben. 
 

 
 

Agenda 

Februari 2022 

18 februari Studiedag 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 
 

  1 februari Yinthe Groep 3B 

  3 februari Marthe Groep 2B 

  4 februari Flynn Groep 0/1 

  9 februari Mila Groep 4B 

10 februari Tobi Groep 3A 

11 februari Livia Groep 7B 

 Lize Groep 7B 

12 februari Floris Groep 4B 

 Aram Groep 3A 

15 februari Tobias Groep 6 

16 februari Pieter Groep 5 

17 februari Rebecca Groep 8 

18 februari Sanne Groep 7B 

19 februari Brigitte Groep 3B 

20 februari Jax Groep 3B 

21 februari Lindsey Groep 4A 

 Fleur Groep 5 

25 februari Tijn Groep 4B 

26 februari Max Groep 4B 

28 februari Beau Groep 0/1 

 Quinten Groep 2B 

29 februari Carmen Groep 6 
 

 

 

https://ooz-my.sharepoint.com/personal/r_soesman_ooz_nl/Documents/HET%20PALET/Het%20Palet%202021-2022/Nieuwsbrieven%202021-2022/baliestip@heerde.nl

