Op Het Palet komen kinderen uit de verf!
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Beste ouders, verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer gestart! Alle leerlingen en het team zijn weer enthousiast begonnen.
We gaan er een mooi schooljaar van maken met ook een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals
Snappet en Kiva. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de
school.
De informatieavonden vorige week, zijn druk bezocht. Daar zijn we altijd heel blij mee. Er is veel
informatie verstrekt door leerkrachten aan ouders. Natuurlijk was het ook mogelijk voor ouders om
kennis te maken en vragen te stellen.
Volgende week staan de omgekeerde 10-minutengesprekken gepland. Doel van dit eerste gesprek
tussen ouders en leerkracht is elkaar wederzijds te informeren over uw kind. Onze visie is immers, dat
ouders en school sámen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen!
Op basis van gelijkwaardigheid en gebruikmakend van elkaars deskundigheid willen we informatie
met elkaar delen die voor het welbevinden en voor het optimaal functioneren van uw kind op
school van belang kan zijn.
Team Het Palet - Ommen
Belangrijke data
02 oktober
02 oktober
04 oktober
05 oktober
12 oktober
13 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
23 t/m 27 oktober
30 oktober

Schoolkamp groep 7/8 t/m 4 oktober
MR-vergadering
Start Kinderboekenweek ‘Griezelen’
Dag van de leerkracht + staking leerkrachten
NIO-afname groep 8
De grote Paletshow
ANWB Streetwise
Voorlichtingsavond ouders groep 7/8 VO-onderwijs
Afsluiting thema Topondernemers
Herfstvakantie
Nieuw thema Topondernemers: Wereld in het klein

Jarig in september en oktober
09 september Riona Gerrits
groep 7-8
10 september Julian Veenstra
groep 5
12 september Martijn Versteeg
groep 7/8
15 september Sepp van der Vaart groep 1-1 blauw
17 september Youri Schuurman
groep 1-2 blauw
24 september Thijs Brus
groep 1-2 geel
25 september Rayan Guled
groep 1-2 geel
26 september Naomi de Boer
groep 6
26 september Perla Dunnewind
groep 7-8
26 september Leroy Herveic
groep 7/8
4 oktober
Just Broekhuis
groep 7-8
5 oktober
Melissa van Aalderen groep 7-8
6 oktober
Micha van der Vegt groep 3-4
11 oktober
Flin IJzebrink
groep 1-2 geel
23 oktober
Liam Hekman
groep 1-2 geel
23 oktober
Amélie van Waes
groep 3-4
30 oktober
Ruby Staarman
groep 6
Welkom op het Palet!
Dit schooljaar zijn er veel nieuwe leerlingen gestart op onze school. Heel erg fijn. We wensen alle
kinderen een hele fijne tijd op Het Palet!
In groep 1-2 (geel): Sam de Boer, Seb de Boer, Zoë Broekhuis, Edwin Pot en Tygo IJzebrink.
In groep 1-2 (blauw): Sepp v/d Vaart, Liam Rensen en Ravi van Scharenburg.
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In groep 3-4: Nina Laats en Djay Stoeten.
In groep 5: Yoni Stoeten en Dirk de Boer.
In groep 6: Stefan Pot en Amy Laats
En in groep 7-8: Niamh de Boer.

Verkeer: Kiss and Ride en ANWB Streetwise
Indien u uw kind alleen afzet, doe dit dan op de Kiss and Ride zone. Vandaar kunnen de
kinderen zonder over te steken veilig naar school lopen en u hoeft geen parkeerplaats te
zoeken. Het is niet toegestaan om op de Kiss and Ride zone te parkeren/ langere tijd stil te
staan.
Voor de ANWB is het belangrijk dat iedereen, ook kinderen, zich veilig in het verkeer
kunnen begeven. Daarom heeft de ANWB in 2006 het praktische lesprogramma ANWB
Streetwise ontwikkeld voor het basisonderwijs. ANWB Streetwise is een praktisch maar ook leuk en
leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend is voor alle leerlingen van de basisschool. Streetwise is
opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen.
Professionele instructeurs komen 19 oktober naar Het Palet en geven daar verkeerstrainingen op
maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk
nagebootst.
Snappet
Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn wij dit jaar gestart met Snappet. Wij gebruiken
Snappet momenteel voor het vak begrijpend lezen en rekenen in groep 4 t/m 8. Zowel leerkrachten
als leerlingen zijn erg enthousiast. Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten van Het Palet een
training gehad over het gebruik van Snappet in de klas. Binnenkort nodigen we u uit voor een
informatieavond over het gebruik van Snappet.
Via de link komt u bij een informatief filmpje over Snappet:
https://www.youtube.com/watch?v=wS_El08YwiQ
Thema kinderboekenweek
Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek 2017, die loopt van
woensdag 4 oktober tot en met zondag 15 oktober 2017. De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is Janneke Schotveld, bekend van o.a. de populaire
kinderboekenreeks Superjuffie. Het thema is: Griezelen. Onder het motto: Gruwelijk eng! Op school
zullen we in elke groep aandacht besteden aan de Kinderboekenweek.

Grote Paletshow
Op vrijdagochtend 13 oktober 2017 van 11:00 – 12:00 uur is de Grote Paletshow. Alle groepen zullen
op het toneel een kleine voorstelling geven. Vaders & moeders, opa’s & oma’s, broers en zussen,
buren… iedereen is welkom om te komen kijken naar deze prachtige show! U komt toch ook?
Administratie
Ilse Schollaardt zal de komende tijd op de maandagochtend een deel van de administratie van Het
Palet op zich nemen.
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Stagiaires
Het Palet in Ommen is een lerende school. Regelmatig zijn in enkele groepen stagiaires van
verschillende opleidingen waaronder de lerarenopleiding basisonderwijs en de opleiding tot
onderwijsassistent of helpende/zorg/welzijn. Wij vinden het belangrijk onze ’toekomstige collega’s’ de
mogelijkheid te bieden praktijkervaring op te doen. Natuurlijk blijft de begeleidende leerkracht te
allen tijde verantwoordelijk voor de groep. Een aantal studenten stelt zich in deze nieuwsbrief aan u
voor.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Judith van der Kolk, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Lemelerveld.
Dit schooljaar loop ik met veel plezier stage in groep 3-4 van het Palet.
Ik zit nu in het derde jaar van de opleiding Onderwijsassistent in Zwolle, mijn ambitie is om na deze
opleiding door te stromen naar de Pabo om zelf later ook als leerkracht in het
basisonderwijs te kunnen werken.
Het Palet sprak mij erg aan vanwege het spelend leren, ik ben erg benieuwd
hoe dit in de praktijk wordt toegepast en het lijkt mij erg leuk om hier aan mee
te helpen.
Komend schooljaar loop ik stage op maandag, dinsdag en woensdag.
In mijn vrije tijd ben ik trainer en coach van een miniteam bij volleybal
vereniging De Bevers en speel ik zelf ook bij een damesteam. In het weekend
ga ik graag op stap met vriendinnen.
Ik hoop dat jullie door middel van dit stukje iets meer over mij te weten zijn
gekomen!
Groetjes Judith van der Kolk
Mijn naam is Lieke van Beek.
Ik ben 17 jaar oud en woon in Lemelerveld. Ik loop stage in groep 5, op de dagen
woensdag en donderdag, na de kerstvakantie ook de vrijdag. Mijn hobby’s zijn
zingen en trekker rijden.
Ik ben een meisje die overal het beste van in probeert te zien. Als jullie vragen
hebben mogen jullie het altijd vragen.
Groetjes Lieke
Hallo iedereen,
Mijn naam is Kevin Meijer ik ben een jongeman van 25 die studeert om een
onderwijsassistent te worden. Hiervoor loop ik elke maandag en dinsdag van het
hele schooljaar stage in groep blauw.
Ik zit in mijn examenjaar en heb ervaring met voor de klas staan en hoop dit ook in
de toekomst te kunnen doen als een docent.
Stel me verder gerust wat vragen als je me tegenkomt op de gang, een goed
gesprek kan tenslotte iedereen wat aan hebben.

Hallo,
Mijn naam is Naomi Schalen, ik ben 18 jaar oud en kom uit Dedemsvaart. Ik doe de
opleiding onderwijsassistent op Landstede in Zwolle, ik zit nu in mijn tweede jaar. Ik
loop stage in groep 7/8 bij juf Junilla. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om dingen
te doen met mijn vrienden en vriendinnen zoals winkelen, dagjes weg etc. Ik kom
elke woensdag en donderdag stagelopen en na de kerstvakantie komt daar ook
nog de vrijdag bij!
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Leraar in opleiding (LIO)
Jesper Kloek zal de komende maanden zijn LIO-stage gaan doen in
groep 4. Jesper doet de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) aan
Hogeschool Stenden in Meppel en zit momenteel in de afrondende
fase van zijn opleiding. Dit betekent dat hij zijn eindstage gaat doen.
Een LIO-stagiair mag zelfstandig een groep draaien. De
groepsleerkracht blijft wel de eindverantwoordelijkheid houden. Jesper
zal worden begeleid door Maarten Molenkamp. Dit betekent dat
groep 3-4 op de maandag, donderdag en vrijdag zal worden gesplitst.
Ouder(s) en verzorger(s) met kinderen in deze groep krijgen hierover
uitgebreide informatie. We zijn erg blij dat Jesper ons team komt
versterken.
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