
februari/maart 2022
Voorwoord

Beste ouders en verzorgers van ‘t Palet,

We zijn heel blij dat wij jullie kunnen mededelen dat de regels rond Corona op scholen kunnen
versoepelen!

Maar ook al is een aantal maatregelen niet meer van kracht, soms houden we deze nog wel
aan (eventueel in aangepaste vorm). De reden hiervan is dat we zo weinig mogelijk
besmettingskansen willen creëren. Het ziekteverzuim onder personeel is hoog en er zijn weinig
vervangers beschikbaar.
Vanaf maandag 7 maart hanteren we de volgende afspraken:

Cohorten (bubbels) niet meer nodig
Kinderen van verschillende groepen kunnen weer met elkaar werken en spelen.
De klassen rond om te trakteren mag dan ook weer. Voor de traktatie zelf, gelden er geen
beperkingen meer.

Ouders in school, maar (nog) niet bij het brengen en halen
Ouders/verzorgers mogen weer de school in. Dat is fijn. Dit betekent dat ouderhulp in de
school weer mogelijk is en gesprekken in principe weer live kunnen plaatsvinden.
Toch blijven we als scholen van de stichting Voila in ieder geval tot de meivakantie voorzichtig
en blijft het brengen en halen van de kinderen zoals het nu is. In principe dus niet mee naar
binnen, maar als uw kind bijvoorbeeld jarig is, loop dan gerust even mee de school in.

Mondkapjes en de 1,5 meter niet meer nodig
Voor bovenbouwleerlingen en volwassenen is het niet meer nodig om afstand te houden en
om mondkapjes te dragen in de school. Het blijft mogelijk voor leerkrachten en andere die
zich willen beschermen om een mondkapje te blijven dragen.

Welke maatregelen gelden er nog wel?
De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven van kracht. Dat houdt
onder andere in:

● Regelmatig en goed handen wassen
● Niezen en hoesten in de elleboog
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● Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten wordt verstaan: hoofdpijn,
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en toe hoesten en verhoging tot 38
graden. Als de uitslag van de zelftest negatief is, mag je naar school, maar blijft het
belangrijk dat je je aan de basisregels houdt.

● Bij een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.
● Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om

twee keer per week een zelftest te doen blijft. Deze zijn nog steeds op school
verkrijgbaar.

We hopen dat het allemaal duidelijk is. Mocht u toch vragen hebben, stel ze gerust.

Met vriendelijk groet, Francisco

Vanuit het team

Juf Lindsay uit groep 1/2c gaat vanaf de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof. Juf
Amber en Maaike (nieuw op ‘t Palet) zullen het verlof van Lindsay opvangen.

In groep 4a nemen we afscheid van juf Gerda Luijs. Zij gaat terug naar Het Kompas om daar
iemand anders te vervangen. Juf Charlotte (nu in groep 5b) zal de dagen van Gerda
opvangen.

Na de voorjaarsvakantie zal Juf Michelle, groep 5b,  terugkomen van haar
zwangerschapsverlof.

Meester Olaf, nu stagiair in groep 3b, is vanaf heden op de woensdagen en donderdagen ook
als onderwijsassistent bij de groepen ½ te vinden.

Juf Joyce de Vries (nieuw op ‘t Palet) zal na de voorjaarsvakantie op de donderdagen en
vrijdagen als onderwijsassistent bij de groepen ½ aan de slag gaan.

Traktaties voor de ju�en en meesters

Wanneer de kinderen jarig zijn willen ze de ju�en en meesters ook graag trakteren. Traditie op
‘t Palet is dat de ju�en en meesters ko�e en/of thee krijgen als traktatie van de kinderen. Hier
zijn ze namelijk heel erg gek op!
Dus mocht uw kind ons willen trakteren dan wordt thee en/of ko�ebonen heel erg
gewaardeerd.
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Afspraken rondom afvalscheiding en gebruik Dopper

Vanaf december 2017, zie bijlage, zijn de beide scholen binnen Antares overgegaan op
volledige afvalscheiding. Er zijn toen op de gangen 5 afvalzones neergezet: een rijtje van 4
kliko´s waar de leerlingen en leerkrachten direct hun afval in kunnen doen. In de klaslokalen
zijn er alleen nog PK bakken te vinden. Binnen de school is iedereen hier nu aan gewend.

Daarnaast zijn we vanaf 2017 tegelijkertijd gestart met het uitdelen en gebruiken van Doppers.
Bij goed gebruik van de Dopper moet dat veel PMD afval (doel = 75%) voorkomen.
Vanaf het moment dat de kinderen de Doppers hebben ontvangen, is de afspraak dat er geen
plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken meer mee naar school gaan!
We zien dat er weer veel pakjes drinken de school inkomen maar in principe gaat dit terug in
de tas in en weer mee naar huis. Door deze afspraak zullen de PMD kliko´s op de gang dus
niet zo snel meer vol raken en heb je in de klas geen gedoe meer met afval.

Hierbij dan ook het verzoek aan iedereen om deze afspraak na te leven en jullie kind een
drinkfles/dopper mee te geven naar school!

Kind ziekmelden
Wij merken dat het ziekmelden van jullie kind op verschillende wijze wordt gedaan.

Bij ziekte van je zoon of dochter dien je dezelfde schooldag de school telefonisch (niet via
Parro of mail) van het verzuim in kennis te stellen.
Wanneer je belt dan is 8.30 uur een ongunstig tijdstip, aangezien alle kinderen op dat moment
binnenkomen. Je kunt dan het beste net iets na 8.00 uur bellen. Het telefoonnummer hiervoor
is: 033-4940473.

Als wij een kind missen en wij hebben tussen 8.45  en 9.00 uur geen bericht ontvangen dan is je
kind zonder opgaaf van reden afwezig.
Wij zullen dan ook telefonisch contact opnemen met een ouder om te informeren waar het
kind is.
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Studiedag 3 februari 2022

Om een erkende kanjerschool te zijn en te blijven moeten leerkrachten scholing volgen om
gecertificeerd te zijn en de lessen te mogen geven. 3 februari is een groot deel van het team
dan ook weer getraind op de kanjertraining.

Wat is de Kanjertraining ook alweer?
Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is
de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een
prettig schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen
op basis- en middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met
bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren
(curatief).

Met de Kanjertraining leren kinderen en leerkrachten zich op een positieve manier te
handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is
interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.
Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die
zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je
elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale
redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
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Weer starten met Ko�eochtenden
Na de voorjaarsvakantie ga ik, Francisco, weer starten met ko�eochtenden.
Per groep zal ik via Parro een uitnodiging versturen. Echter het aantal inschrijvingen zal
beperkte worden tot 6 ouders per groep. Indien er meer aanmeldingen zijn zal er geloot gaan
worden.
De ko�eochtend is in de personeelskamer en start om 8.30/8.35 en duurt circa een uur.
Het doel van een ko�eochtend is om informeel over de klas/school te hebben. We gaan het
niet over het individuele/eigen kind hebben, want deze gesprekken worden met de leerkracht
gevoerd.

Vanuit de groepen

1/2a
Thema Kunst
We werken deze periode aan het thema; Kunst.
Zo zijn inmiddels in onze klas verschillende werkjes te zien die gaan over kunst.

De kinderen hebben inmiddels kennisgemaakt met Piet
Mondriaan, Johannes Vermeer en Kandinsky. Ze hebben zelf
werkjes gemaakt met als inspiratiebron deze kunstenaars.
Op het raam voor onze klas kun je de cirkels van Kandinsky
bewonderen gemaakt door de kinderen.
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Wij hebben een Padlet bord aangemaakt waar de kinderen laten zien en vertellen wat zij
“Kunst” vinden.
Zo zagen we beelden, schilderijen en zelfs eigen kunstwerken.

De Nationale voorleesdagen
Woensdag 26 januari zijn de Nationale voorleesdagen weer begonnen en alle kinderen
mochten hun leukste voorleesboek meenemen. De kinderen hebben verteld waarom ze dit
boek hadden meegenomen. We hebben er al veel in de klas voorgelezen.
We hebben ouders, opa en oma’s uitgenodigd om te voorlezen. Helaas kon dat niet in de klas,
maar mochten ze een filmpje naar ons sturen.
We hebben al van 3 ouders een filmpje gehad die we met veel plezier in de klas hebben
gekeken. We hopen op nog veel meer filmpjes!

1/2b
Thema: Kunst
“Mooie beelden, schilderijen,
een oude typemachine,
van alles over ridders
of speelgoed misschien.
Weet je waar je dat kunt vinden?
Heb je een idee?
….In het museum,
Ga je met me mee?”
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In de kleutergroepen zingen we over kunst, hebben we lessen over kunst en
ook lessen waarbij kunst wordt gebruikt bij reken- en taalspelletjes. Het is
een ontzettend rijk thema. We genieten van muziek, dans en beelden, en we
weten nu vooral heel veel van schilderijen!

We hebben zelf kunst gemaakt, geïnspireerd op werk van oude
meesters. Nu hangen er schilderijen in de klas die veel weg hebben
van Mondriaan en Kandinsky.
Maar er hangt ook kunst van kosteloos materiaal.

Met maatjeswerk hebben de kinderen samen met hun maatje van de week een “tekening”
gemaakt. Dit deden ze op de muziek “Happy” van Pharell Williams. De kinderen hoefden niet
precies te tekenen. Ze lieten zich gewoon inspireren door de swingende muziek.

Daar kwam ook een stukje sociale
ontwikkeling om de hoek kijken. Samen
tekenen is een kunst op zich. Maar hoe ga
je nu samen op één vel papier tekenen?
Daar waren verschillende oplossingen voor.
En vervolgens…Wie neemt de tekening
mee naar huis? Sommigen bedachten dat
ze de tekening door konden knippen en
anderen gunden de tekening. Heel
interessant…;-)

We kregen nog een
leuke tip voor de voorjaarsvakantie. Bezoek het Mondriaanhuis in
Amersfoort met de kinderen. Ze schijnen een heel leuk programma te
hebben (ook als je niet zo van de musea bent ;-).

3b
Vrijdag 21 januari was een bijzondere dag voor de kinderen van groep 3b. Ze leerden die dag
hun laatste letter. Nu zijn dus alle letters aangeleerd en daar hoort natuurlijk ook een
letterfeest bij! Dit vierden we maandag 24 januari in de klas.

Na een gezellige letterbingo, gingen de kinderen in tweetallen een letterspeurtocht doen. Daar
hoorde een soort puzzel bij. Als alle letters gevonden waren (zelf op de wc hingen letters),
mochten ze lekker uitrusten met wat limonade en letterkoekjes.
Aan het einde van de middag kwam meester Francisco nog in de klas om te vertellen hoe trots
hij is op de kinderen en voor het o�ciële gedeelte van de middag want alle kinderen kregen
nog een letterdiploma. Het was een supergezellige middag!
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In de klas hebben wij een voorleesstoel staan. Elke dag wordt er in de klas voorgelezen….maar
sinds kort wordt dat door de kinderen zelf gedaan. Tijdens de leesles oefenen de kinderen een
gedeelte uit een boekje en lezen dit na de les voor aan de klas. Heel erg knap en goed dat ze
dit doen!

Ook zijn de kinderen erg druk met het
maken van verhalen en zelfs
liedteksten op de letterdoos.
Herkennen jullie deze songtekst
misschien ook?

“Toen ik een meisje was, jij een
vreselijke droom.
Had mezelf het gezegd en mezelf het
beloofd”.

De tekst komt uit het lied “dat heb jij gedaan” van Meau. Het lied is ontzettend populair in de
klas en wordt de hele dag gezongen door veel kinderen ;-).
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