Van onze directeur …

To Tweet or not to Tweet …

Het schooljaar is alweer een aantal weken aan
de gang en de school draait dan ook op volle
toeren. Speerpunten dit schooljaar richten zich
vooral op het uitbouwen van gepersonaliseerd
leren d.m.v. het inzetten van digitale middelen.
De school heeft nu 75 (!) Chromebooks in huis
waardoor dit een stuk gemakkelijker mogelijk
is. Ook versterken de leerkrachten zichzelf
binnen de “basisondersteuning” waarbij unit 12-3 verdiepend geschoold wordt in het bieden
van een uitdagendere leeromgeving om de
zelfstandigheid van kinderen te bevorderen en
unit 4-5-6 en 7-8 een verdiepende scholing
krijgen m.b.t. de cruciale leermomenten
binnen het vak Rekenen. Tevens zoomen we,
mede door de komst van een aantal nieuwe
teamleden, in op het werken met het “Sturend
Onderwijskundig Kader”: De
ondersteuningsstructuur m.b.t. passend
onderwijs voor kinderen waarmee de school al
drie jaar werkt en hebben we aandacht voor
een positief klimaat binnen het team.

Social media is niet meer weg te denken uit
onze (digitale) leefwereld. Veel van u “delen”
en “liken” onze berichten op de
Facebookpagina van Het Palet. Hiervoor
natuurlijk dank! Wel moeten we ons als
volwassenen blijven realiseren dat we in het
gebruik van social media ook een voorbeeldrol
hebben naar kinderen toe. We willen u dan
ook vragen om altijd met respect om te gaan
met social media in en om de school. Bij
voorbaat dank!

POM
Dit schooljaar is het ook weer tijd voor de POM
(Primair Onderwijs Monitor) en worden
kinderen (van groep 6 t/m 8), ouders en
teamleden bevraagd middels een online
enquête. Natuurlijk waarderen wij uw input!
En koppelen wij bevindingen naar u terug. De
POM zal naar verwachting eind november
worden afgenomen.

m.b.t. honden
Vanaf de start van het schooljaar lopen er
regelmatig honden op het schoolplein.
Natuurlijk bijt uw trouwe viervoeter niemand,
maar sommige kinderen (en volwassenen) zijn
er erg bang van. Ik wil u dan ook wijzen op het
gegeven dat er geen honden op het
schoolplein zijn toegestaan. Bij voorbaat dank
voor uw begrip!

Vanuit de werkgroep Leesbevordering

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar
GRIEZELEN.
Hopelijk heb je stalen zenuwen, want we trekken
alle enge, griezelige, gruwelijke, geheimzinnige en
gevaarlijke boeken uit de kast!
Heb jij het lef om op zoek te gaan naar ‘De grote
gevaarlijke Grompel’ of om Trubbel te bevrijden
van ‘De Griezels van Bakstein’?
Heb jij genoeg moed om je tussen de skeletten in
‘Knekelstad’ te begeven? Of om Grib te helpen in
‘En toen kwamen de monsters’?
Dan ben jij helemaal klaar voor de
Kinderboekenweek!
Vanaf 4 oktober staan deze en nog veel
meer gruwelijk enge boeken voor je in de
schoolBIEB!

Doe mee met de Ouderraad!
De ouderraad zoekt ouders/verzorgers die het
leuk vinden om structureel mee te helpen bij
de voorbereiding van verschillende activiteiten
en bij het versieren van de school tijdens
feestdagen. We werken met verschillende
werkgroepen. Denk aan een groep kerst,
carnaval, koningsdag of schoolreis.
Wat doe je in een werkgroep?
De ouders van een werkgroep hebben intensief
contact met de leerkrachten voor wat betreft
de voorbereiding van de activiteiten. Nieuwe,
frisse ideeën zijn van harte welkom! Soms
zoeken we naar een nieuwe invulling van een
activiteit. Denk bijvoorbeeld aan carnaval. De
bovenbouw viert al een flink aantal jaren
carnaval in het Nico Schuurmanshuis. Dit is een
ochtend waarbij de kinderen kunnen dansen,
hangen of kletsen. In tegenstelling tot de
onderbouw is er verder geen programma waar
de kinderen aan mee kunnen doen. Wat
kunnen/willen we hier aan veranderen? Is een
andere locatie een optie? Gaan we aan de slag
met een rood-wit-geel programma met
bijvoorbeeld een quiz, het maken van een lied
of het helpen met maken van een Oeteldonks
schilderij voor Het Palet?
Heb jij leuke, praktische, toffe ideeën en kun je
goed samenwerken? Onderneem je graag actie
en wacht je niet af, meld je dan aan.

Zet jij de ouderraad op de kaart?

PR & Communicatie
Communiceren is erg belangrijk en de
ouderraad wil graag meer van zich laten horen.

Ben jij degene die het erg leuk vindt om stukjes
te schrijven voor de nieuwsbrief, heb jij
regelmatig inspiratie voor een tekst voor
Facebook? Kun jij toveren met mailtjes,
enquêtes en formulieren?

Heb jij een onderwerp die je op de agenda wilt
terugzien, informeer ons. Heb je vragen of
suggesties, laat het ons weten. Mail je
onderwerp/vraag/suggestie naar
ouderraad.palet73@gmail.com

Weet jij hoe je snel en goed kan
communiceren, wacht je niet af, maar
onderneem je actie? Dan willen we jou heel
erg graag bij ons team!

Laat ons weten of je 11 oktober aanwezig bent,
dan zorgen wij dat de koffie met iets lekkers
klaar staat.

Ben jij goed in versieren?
Decoratie & versieringen
Ben jij een ouder die het echt leuk vindt om
ruimtes te versieren. Heb jij oog voor
decoratie? Weet jij van een kale gang een
gezellige ruimte te maken waar de kerstsfeer
vanaf spat of waar de rood-wit-gele kleuren je
tegemoet komen? Kun jij van niets iets maken
met een klein budget? Ben jij goed in materiaal
netjes opbergen en spullen goed
onderhouden? Dan ben jij degene die wij
zoeken. Meld je aan en ga aan de slag!

m.b.t. schoolfoto’s
Dit schooljaar komt op 9, 10, 11 en 12 oktober
schoolfotograaf Sterre bij ons op school om de
schoolfoto’s maken.

Wil je deelnemen aan een werkgroep kerst,
carnaval, koningsdag of schoolreis? Wil jij je
inzetten als de PR & Communicatie ouder van
Het Palet of begint het te kriebelen bij het idee
dat je de hele school mag versieren tijdens de
feestdagen? Misschien heb je andere vragen
voor de Ouderraad. Aarzel niet, mail ons via:
ouderraad.palet73@gmail.com.

Via de mail volgt zo spoedig mogelijk meer
informatie.

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 11 oktober staat de algemene
ledenvergadering op de agenda. De ouderraad
geeft inzicht in de uitgaven van het vorig
schooljaar en blikt vooruit naar het nieuwe
jaar. Daarnaast gaan we graag met jullie in
gesprek.

Op 30 oktober, 1 en 2 november komt Sterre
nogmaals om schoolfoto’s maken van de
leerlingen die op bovenstaande data afwezig
zijn geweest. Ook mogen de leerlingen die een
broertje/zusje hebben bij Smallsteps (De
Toverhoed), samen op de foto.

Enquête infoavond
Bedankt voor uw betrokkenheid tijdens de
infoavond! Indien u dit n.a.v. de gestuurde email
nog niet gedaan heeft, wilt u ons dan nog even
laten weten hoe u deze avond heeft ervaren?!
Klik hier om direct naar de enquête te gaan! BVD!

