Informatiemoment start schooljaar
Door de Coronamaatregelen kunnen
we niet veel ouders tegelijk in de
school ontvangen. We houden daarom
videomeet-informatiemomenten in
week 3 en week 4 van het schooljaar.
De data worden na de vakantie
bekend gemaakt.

Beste ouders,
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief
van het schooljaar 2019-2020.
We hopen op een mooie zomer en
zien jullie graag gezond en wel terug
op 24 augustus.

Doorschuifmiddag
Maandag 6 juli gaan alle kinderen
kennismaken met hun nieuwe groep,
lokaal en leerkracht. Dat is altijd een
gezellig moment, waardoor kinderen
zin krijgen in de start van het nieuwe
schooljaar.

Fijne vakantie, team van Het Palet
Team
In ons team verwelkomen we Yvette
Delmee. Zij gaat werken in groep 7B.
Het afscheid van juf Marijke en juf
Sacha wordt klein gevierd ivm de
coronamaatregelen. We maken er wel
gezellige dagen van!

Van de Leescoördinatoren
Na de herstart van de scholen konden
we helaas de Schoolbieb nog niet
volledig openen. Gelukkig hebben we
dit wel tijdelijk op kunnen lossen door
een heuse minibieb te creëren in de
groepen. Elke groep kreeg genoeg
biebboeken zodat de kinderen
onderling de boeken konden uitlenen.
Helaas is het nog niet mogelijk om
vanuit de Schoolbieb boeken te lenen
voor de zomervakantie om thuis te
lezen. Dit vinden wij ook erg jammer,
we zien graag dat de Schoolbieb leeg
is en er lekker veel gelezen wordt in de
zomervakantie. Wél is het mogelijk om
bij de stadsbieb boeken te lenen.
We hopen dat we na de zomervakantie
ook de Schoolbieb weer mogen
openen.

Afscheid groepen 8
Donderdagavond 2 juli hebben de
kinderen en ouders van de groepen 8
in verschillende bioscoopzalen de
eindfilms kunnen bekijken. Mooi
gekleed zijn de ouders met hun kind
over de rode loper naar binnen
gekomen. Het was een prachtige
avond! Dank aan de juffen, filmmakers
en ouders voor de geweldige
voorbereidingen.
Extra studiedag ingepland
In het herziene jaarrooster is een
studiedag toegevoegd op ma 8 feb
2020.
Graag deze datum noteren in jullie
agenda!

Vanaf 01 juli is het weer mogelijk om
de vakantiebiebapp te downloaden. De
app is geheel gratis te downloaden.
Er zijn verschillende e-books te vinden
voor jong en oud. En om het extra leuk
te maken zijn er dit jaar ook
luisterboeken aan toegevoegd.
Van Han, onze leesconsulent, kregen
we nog de volgende tip, leuk om dit

Data Avondvierdaagse
In de het jaarrooster stonden niet de
juiste data voor de Avondvierdaagse,
excuses hiervoor. De
Avondvierdaagse wordt gehouden van
25 t/m 28 mei 2020.
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samen met de kinderen in de
zomervakantie te doen.
Voor de groepen 1-2 en 3:
kijk en praat over het volgende digitale
verhaal:
Heb jij misschien olifant gezien?
Geschreven door David
Barrow: https://www.youtube.com/watc
h?v=q2jJFRJoGbc
Voor de groepen 4, 5 en 6:
Beluister de eerste aflevering van de
waanzinnige podcast voor en door
kinderen: https://www.dewaanzinnigep
odcast.nl/. Kinderen vertellen hier over
hun lievelingsboeken.

De uitnodiging volgt komend
schooljaar.
In september vindt de 'Week tegen het
pesten' plaats. Wij nemen hier bewust
geen deel aan, omdat alles wat je
expliciet aandacht geeft groeit; in
positieve zin gelukkig, maar ook in
negatieve zin.
Wij steken liever preventief in op een
positief leefklimaat in de klas. Aan de
start van elk schooljaar zijn we actief
bezig met het groepsproces d.m.v. de
zogenaamde 'Gouden weken'. In deze
weken tot de herfstvakantie spelen we
rollenspellen, spelen we spelletjes en
verbindende activiteiten. Met onze
nieuwe methode Kwink waar we dit
schooljaar mee gestart zijn, geven we
kinderen gedurende het hele
schooljaar handvatten hoe met zichzelf
en met elkaar om moeten gaan.
(wellicht hebben jullie al van Condor
en Kalkoen gehoord?). Bovendien
wordt elke module (elke 10 weken) het
groepsklimaat geëvalueerd en worden
nieuwe groepsdoelen m.b.t. het
leefklimaat bepaald voor de klas. Voor
uitgebreidere informatie zie ons
gedragsprotocol.
Mocht blijken dat ondanks alle
inspanningen van de
groepsleerkracht(en) dat een leerling
zich gepest voelt of gepest wordt dan
zetten we, na overleg met ouders, de
'No blame' methode in.
Deze aanpak heeft keer op keer een
positief resultaat. Dus ook voor
komend schooljaar geldt, mocht je
thuis vanuit je zoon/dochter signalen
krijgen dat hij/zij zich gepest voelt,
schroom niet en trek meteen aan de
bel bij de groepsleerkracht. Hoe eerder
we actie kunnen ondernemen, hoe
beter!
Groetjes, Janneke van Nistelrooij
(gedragsspecialist)

Voor de groepen 7 en 8:
Doe mee aan de Kinderpodcast Battle.
Een wedstrijd die draait om het maken
van de meest creatieve en spannende
podcast in het thema “En Toen?” van
de Kinderboekenweek 2020. Info te
vinden
op: https://www.kinderpodcastbattle.nl/
We willen jullie een fijne
zomervakantie wensen en veel
leesplezier!
Groetjes,
Daniëlle en Loes
SOVA in de school
Rianne en Janneke zijn deze laatste
weken druk bezig met het geven van
de sociale weerbaarheidstraining 'Tim
en Flapoor'. Ondanks de periode
thuisonderwijs i.v.m. Corona zijn 8 van
de 10 bijeenkomsten doorgegaan.
Deze week en komende week houden
we eindgesprekken met ouders.
Voor de kinderen die de eerste helft
van het schooljaar de 'Ik ben een kei'
training (faalangstreductietraining)
hebben gevolgd, zal de
terugkombijeenkomst start volgend
schooljaar plaatsvinden.
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Maar voordat het zo ver is, eerst een
fijne vakantie en we zien jullie graag
weer in het nieuwe schooljaar.
Veel plezier op Het Palet!
De ouderraad: Birgit, Peter, Bram,
Martijn, Lars en Gertjan

Van de ouderraad
Bezetting Ouderraad
Wij zoeken een nieuw lid voor de
Ouderraad. Lijkt het jou leuk om
activiteiten te organiseren voor de
kinderen van het Palet, meld je dan bij
ons aan via
ouderraad.palet73@gmail.com.

Stichting Leergeld Den Bosch
Bij de stichting leergeld kunt u
ondersteuning aanvragen voor kosten
voor activiteiten in cultuur, onderwijs,
sport of welzijn. Op de site vindt u
meer informatie of u voor deze
ondersteuning in aanmerking komt.

Carnaval
Eeeeiindelijk was het dan zover. De 2e
prijs van de Paletti Confetti konden de
kinderen samen lekker opeten. Van de
carnaval het Keinderkwek hadden de
kinderen de 2e prijs gewonnen. Vorige
week vrijdag hebben de kinderen die
mee hebben gedaan lekker
gepicknickt. Met de 20 happy meals
was wel even sjouwen. Na een
gezellige picknick gingen de kinderen
weer naar huis.

https://www.leergelddenbosch.nl/

Afsluiting schooljaar
Op de laatste dag van het schooljaar
worden door de Ouderraad ijsjes
uitgedeeld aan alle kinderen. Om met
z’n allen terug te kijken op een
bijzonder jaar. De rode loper wordt uit
de kast gehaald en met een
slingerboog wordt alles mooi versierd
en er is gezellige muziek.
Opening schooljaar
Afgelopen 2 jaar hebben de opening
van het schooljaar “gevierd” met een
rode loper, slingerboog en muziek.
Komend schooljaar willen we dit weer
herhalen. Op maandag 24 augustus
kunnen alle kinderen via de rode loper
de school binnen te komen, om samen
te vieren dat het schooljaar weer
begonnen is.
We hopen met de afsluiting van het
schooljaar en ook met de opening
natuurlijk op mooi weer.
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