
December 2021/Januari 2022
Voorwoord

Beste ouders en verzorgers van ‘t Palet,

Fijn dat de school open mocht na de Kerstvakantie. We zijn het schooljaar lekker gestart en
bijna alle kinderen waren op school. Echter zijn we nog niet van corona af en de eerste
groepen gaan vandaag 17 januari alweer in quarantaine.
We weten nog niet wat er gaat komen en wat dit voor invloed heeft op de school.
We houden voorzichtig er rekening mee dat de komende 3 weken er nog een piek komt in
positieve meldingen.
Zoals voor de kerstvakantie proberen we hierin de lijntjes en de communicatie kort en snel te
houden.
Hopelijk gaat het allemaal meevallen zodat we het schooljaar verder onder normale
omstandigheden kunnen voortzetten. De tijd zal het leren………

Groet Francisco

Onderstaand deel ik met  jullie het Parro bericht van 7 december 2021 welke nog steeds van
kracht is.

Als er een kind in de groep nu positief test dan zullen we de groep niet meer per keer informeren dat de ouders
alert moeten zijn. Alert zijn op klachten is nu iets waar we hopelijk allemaal bewust van zijn.

Wat vragen wij u?
Houd de gezondheid van uw kind goed in de gaten. Bij milde klachten kan er nog steeds bij de GGD getest worden
of  een zelftest gedaan worden.
Bij aanhoudende klachten is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Als klachten
verergeren of als je last hebt van verlies van reuk of smaak is het nodig je bij de GGD te laten testen.

De meest voorkomende symptomen zijn:
koorts
hoesten
vermoeidheid
aangetast smaak- of reukvermogen

Minder vaak voorkomende symptomen zijn:
keelpijn
hoofdpijn
pijn in het lichaam
diarree
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huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen
rode of geïrriteerde ogen

Ernstige symptomen zijn:
kortademigheid of ademhalingsproblemen
aangetast spraak- of bewegingsvermogen, of verwarring
pijn op de borst

Meer informatie of vragen:
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. Twijfelt u over de klachten van uw kind, bel dan
met de GGD. Is er binnen uw familie iemand die niet gevaccineerd is en erg ziek kan worden van corona? Op rivm.nl
staat hierover meer informatie.
Kijk voor specifieke informatie over corona en onderwijs op Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U kunt ook bellen met het
informatienummer 0800-1351.

Beschikbaarheid zelftesten:
Voor leerlingen in de bovenbouw, groepen 6 t/m 8, en voor onderwijspersoneel geldt het dringende advies twee
keer per week gebruik te maken van een zelftest.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en samen staan we sterk, waardoor we hopelijk erger kunnen voorkomen.

VACATURE MR

Gezocht: ouders die zitting willen nemen in onze medezeggenschapsraad

Beste ouders,

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor twee nieuwe
leden van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich
beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen
die met de school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van
het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is
daarmee dus iets anders dan de ouderraad (OR), die het team ondersteuning biedt bij het
organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een
periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

MR van ‘t Palet
Bij ons op school bestaat de MR uit vier ouders en vier personeelsleden. Binnen de
oudergeleding van de MR zijn er twee plaatsen beschikbaar.

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of
de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen.
Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

● die waarover de MR eerst advies moet geven;
● die waarvoor instemming van de MR vereist is;
● die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
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De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar op maandag van 19:30 tot 21:00.

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 30 januari per mail een korte tekst (ca 10 regels) waarin u zich voorstelt
naar mr@paletleusden.nl

Indien na 30 januari blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er een
verkiezing plaatsvinden.

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem
dan contact op met Anouk Costerus – van Ginkel (avanginkel@gmail.com (moeder van Jibbe
groep 5b en Fien groep 1/2B))

Nieuws vanuit de OR

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2021/2022 zal in het nieuwe jaar voor de eerste
keer worden afgeschreven en is als volgt.
Groep 1/2 €52,50 per kind
Groep 3 t/m 7 €57,50 per kind
Groep 8 €100,- per kind
Met dit bedrag financiert de OR uitjes en activiteiten rondom de verschillende feestdagen en
de schoolreisjes (voor groep 8 is dit het kamp).

Het genoemde bedrag wordt in 3 keer afgeschreven: januari, maart en juni. Hierin is tevens
een bedrag van €5,- per kind opgenomen voor de avondvierdaagse. Mocht deze niet door
kunnen gaan dan zal dit in mindering worden gebracht bij de laatste betaling.

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2b:

Sint in de kleuterbouw

De weken in november/december stond uiteraard het thema ‘Sint’ centraal. Niet alleen bij de
taakwerkjes maar ook in het spel. De winkel werd een bakkerij vol met sinterklaaslekkers.
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Eén van de taakwerkjes had hetzelfde doel: je eigen chocoladeletter maken.

Maar ook het rollenspel was een opdracht en zo werd er in de huishoek regelmatig een schoen
gezet en liepen daar allerlei soorten pieten. De groentepiet maakte lekker eten, de poetspiet
klopte de dekens en de hoofdpiet begeleide sint en droeg het grote boek.
In de bouwhoek zijn veel boten gebouwd, sinterklaas kan voortaan kiezen ;)

Dinsdag 23 november begon superleuk, alle schoenen waren gevuld met een mooie
bellenblaas en een zakje pepernoten en oja...de rommelpiet was ook langsgeweest.
In de week voor de verjaardag van de sint worden er nog pepernoten gebakken en dan tellen
we de laatste dagen af tot hij bij ons op school komt!

Groep 1/2c:

Nieuw thema in groep 1/2C

Vandaag 17 januari kwam juf Liset als een echte kunstenaar
bij ons in de klas. Ze had een schildersezel, een schildersdoek,
een palet en kwasten mee. Ze had de opdracht gekregen om
juf Lindsay te schilderen.

Samen met juf Liset hebben we juf Lindsay goed bekeken.
Welke vorm heeft haar hoofd? En welke kleur? Welke kleur
haar en ogen heeft ze? En wat voor kleren heeft ze aan? Als
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een echte kunstenaar schilderde juf Liset juf Lindsay haar hoofd, een dikke buik en ook nog de
baby!

We mochten raden wat het nieuwe thema was, maar dat wisten we natuurlijk meteen. KUNST!!
Tot de voorjaarsvakantie gaan we werken over verschillende kunstenaars, schilders, kleuren,
vormen, mengen en nog veel meer!

Groep 3a:

Op 16 november mochten de groepen 3 net als de kleuters en de groepen 4 naar het huis van
Sinterklaas in Utrecht.
We zagen daar zijn slaap- en badkamer en hoorden mooie verhalen over waar de Sint nu
eigenlijk vandaan komt en hoe oud hij nu precies is.
Sinterklaas zelf hebben we ook ontmoet in zijn werkkamer.
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Op 22 november hebben we onze schoen gezet bij de
haard :

Maar de volgende ochtend waren alle schoenen weg!!!

Gelukkig hadden de pieten ze heel hoog op de
vensterbanken gezet, maar hoe kregen we die er weer af?
Natuurlijk bood meester Willem weer hulp en heeft hij ze er
met zijn ladder afgehaald.

Groetjes van groep 3A

Groep 4a:

Wat doen we in groep 4A

Na de herfstvakantie zijn wij begonnen met blok 3 van rekenen en spelling en blok 2 van taal.
Bij taal hebben we veel geleerd over wij zijn onderweg.
Wat kom je tegen? Welke borden zie je en wat betekenen ze?.
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Wat is linksaf, rechtsaf, een rotonde of een
kruising Wij weten er nu alles van.
Het leukste volgens de kinderen was je eigen
straatnaam bedenken.

Klok kijken hebben we in groep 3 al geleerd
Maar hoe laat is het als de klok 3 uur verder
staat of als de klok een half uur eerder staat.
Moeilijk moeilijk maar we weten het nu bijna
allemaal Ook het splitsen van getallen was
een uitdaging maar met wat extra hulp van
Juf Sacha is dit ook gelukt. En wie het niet
meer weet, vraagt het aan zijn
schoudermaatje.

Hakwoorden, zingwoorden,luchtwoorden,plankwoorden, eer/oor/eur/ eel woorden, aai/ ooi/
oei woorden en nu ook nog ieuw/ eeuw woord het langermaakwoord en het voorvoegsel be
ge en ver.
Alles komt voorbij het vergt nog wel wat denkwerk. De meeste kids weten de categorieën
goed te benoemen alleen het toepassen op papier is nog wat lastig.

Pepernoten, roetveegpiet, werkmijter,schoencadeau. Wist u dat dit allemaal samenstellingen
zijn. Wij in groep 4A weten er nog veel meer.

Nog wat wist u datjes van groep 4A

Wist u dat…..
● wij 7 ju�en hebben? Juf Gerda, Juf Carla  en Juf Aimee. Juf Sacha voor extra hulp Juf

Jantje en Juf Karin voor filosofie en Juf Vera voor gym,
● wij heel goed weten dat plagen niet mag maar dat we dat ook wel eens vergeten,
● wij elkaar helpen als het nodig is,
● wij  naar het huis van Sinterklaas zijn geweest in Utrecht,
● dat dit heel erg leuk was en we veel geleerd hebben,
● dat we er zonder papa’s en mama;s  niet naar toe konden,
● dat wij hen bedanken voor het rijden en begeleiden,
● de rommelpieten zijn geweest,
● wij dit weer snel en goed hebben opgeruimd,
● wij voor kerst kerstkaarten hebben gemaakt voor de oudere mensen,
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Groep 5c:

In groep 5C hebben we voor en na de kerstvakantie nagedacht over goede voornemens en
wensen voor het nieuwe jaar 2022. De goede voornemens en wensen hebben we geschreven
op een zelf geknutselde ijspegel. De meeste kinderen wensen dat Corona verdwijnt en ze niet
meer in quarantaine moeten. Dit hebben een paar kinderen uit de klas te vertellen:

Wij zijn Stijn en Manuel wij zitten in groep 5c. Wij voetballen graag in de pauze. We vinden de
juf aardig. Wij vinden rekenen leuk om te doen, en taal omdat het snel af is. Wij vinden de
reken XL groep ook leuk om naartoe te gaan.
Ons goede voornemen voor 2022 is: nog meer voetballen, ook met groep 6!
We wensen dat Mick meer mag eten want hij is ziek en meestal spuugt hij in de ochtend. Mick
is een top hond.

Ik ben Gijs en ik zit in groep 5C. Ik vind het leuk in onze groep. Het is heel gezellig. Er wordt
rustig gewerkt. Er worden soms ook grapjes gemaakt. Ik vind de kinderen heel leuk in de klas.
En de gymles vind ik ook leuk.
Ik wens dat de school altijd blijft bestaan, voor alle kinderen in de toekomst. Dat ze ook op zo’n
leuke plek naar school mogen.

Hoi wij zijn Lisa en Benthe. We zitten in groep 5c.
We vinden het super leuk op school. Onze groep kan goed werken. Maar er worden ook veel
grapjes gemaakt.
Benthe wil graag nog beter worden in spelling.
Waar Lisa beter in wil worden van school is klokkijken en iets anders is paardrijden (springen).
Mijn (Lisa) grote wens is politie op paard! worden. Dat lijkt mij super leuk en eng maar daar
hou ik ook wel een beetje van. Oke dit was het denk ik dan doei!!!

Groep 6a:

Op maandag 10 januari zijn wij na de Kerstvakantie
gelukkig met zijn allen gestart op school en in onze eigen
klas. De kinderen en ik waren blij elkaar te zien. Danique
kwam die dag voor het eerst de lessen volgen bij ons in
de groep. Wij hadden elkaar heel wat te vertellen! Wij zijn
begonnen om een bingokaart te maken  met daarop
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vragen zoals: zoek iemand die oliebollen heeft gegeten en wie heeft er thuis nu nog een
Kerstboom staan. Dat bracht de sfeer er die dag wel goed in. Daarna zijn wij allemaal een
nieuw werkplekje gaan zoeken. Dat doen wij na de voorjaarsvakantie weer. De kinderen

zochten  zelf de plaats in de klas waar zij goed
geconcentreerd en met welke maatjes zij het beste
kunnen werken. Juf heeft hierin natuurlijk ook een
stem. Toen nu toe gaat het goed. Wij hebben de
eerste week op school al best veel toetsen
ingehaald dat moest nog omdat er toetsen waren
blijven liggen van voor de Kerstvakantie.  Deze
week zijn wij gestart met de Cito-toetsen. Ik wens
de kinderen veel succes. Ook hebben wij onze
jassen aan gedaan in de klas omdat de
verwarming stuk was. Donderdag 20 januari
mogen wij weer lekker gaan  zwemmen. Daar
verheugen wij ons allemaal op. Op dinsdag 25

januari gaan wij afscheid nemen van juf Chaima, haar stage bij ons in de groep is dan klaar en
zij gaat dan verder dit jaar in groep 4 van juf Balou aan de slag met de opdrachten voor haar
studie. Wij wensen haar veel succes.
Dit zijn voor nu even de ditjes en datjes uit groep 6A.

Groep 6b:

De nieuwsbrief van 6b.
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van 6b.
Wij hebben de big 5 gemaakt. Iedereen heeft zijn/haar
stukje bijgedragen. Niemand wist wat het werd behalve de juf. We deden er twee maanden
over. Het is heel kleurrijk geworden. Groetjes, de schrijvers: Bo,Sofia.

foto: dit is het eindresultaat
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Groep 7A:

We zijn in 2022 weer met goede moed gestart in de hoop dat we weinig zieken zullen hebben
en we lekker op school aan het werk kunnen blijven.
Rekenen
Met rekenen zijn we veel aan het herhalen. De stof is moeilijk en door de onrustige
decembermaand met veel zieke kinderen, thuisonderwijs en een week extra vakantie is het
handig om wat rekenstof op te frissen. We zijn begonnen met de breuken. Het gelijknamig
maken van ongelijknamige breuken en ze daarna optellen of aftrekken. Maar ook breuken en
procenten aan elkaar koppelen of uitrekenen hoeveel een deel van een geheel is.
Begrijpend lezen
We oefenen met teksten van junior einstein en nieuwsbegrip. De junior einstein teksten zijn
altijd huiswerk. Goed om hier thuis serieus mee aan de slag te gaan. Natuurlijk hoort lekker
een boek lezen er ook bij. We hopen dat de kinderen dit thuis ook blijven doen. Op school lezen
we met de klas het boek Borealis. Een spannend boek!
Grej of the Day
De klas is altijd erg enthousiast als we weer een Grej of the Day geven. Ze hangen aan onze
lippen en komen vaak met de goede oplossing van het raadsel. Woordenschat, geschiedenis,
aardrijkskunde, het komt dan allemaal aan bod.
Taal en spelling
Met taal zijn we begonnen met het thema “Helden”. De kinderen mogen een verhaal gaan
schrijven over hun eigen held. Dit mag een beroemd persoon zijn, maar ook een familielid of
vriend.  Met werkwoordspelling zijn we al goed aan het oefenen met de verleden tijd van
regelmatige werkwoorden (klankvast, zoals ze in de methode genoemd worden). Met behulp
van het stappenplan en ‘t ex-kofschip, lukt het de meeste kinderen al best heel goed om
werkwoorden te vervoegen. En ze vinden het meestal nog leuk ook!
Crea
We willen ook crea koppelen aan het thema van taal deze maand. De kinderen mogen een
portret gaan tekenen van hun held. Een foto van hun held mag mee naar school genomen
worden. We zullen hiervoor nog een oproepje doen in parro. In december heeft de klas op
doek geschilderd in de stijl van van Gogh. Prachtige schilderijen zijn het geworden.
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Namens het team van ‘t Palet wensen wij iedereen nog een
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