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SCHOOLJAAR 2018-2019
Iedereen is gezond en wel terug op school. Het
nieuwe schooljaar gaat de tweede week alweer in.
Namens het team wensen wij alle leerlingen een
fijn en leerzaam schooljaar toe.
VOORSTELLEN
Op 1 augustus 2018 ben ik, Karin Hakkert gestart
als nieuwe directeur. Een nieuwe uitdaging, maar
niet onbekend.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op
diverse scholen binnen stichting Fluvium. De
afgelopen 4 jaar als directeur van OBS Koning
Willem Alexander in Haaften. Nu een combinatie
van 2 scholen.
Op maandag en donderdag ben ik aanwezig op
OBS het Palet.
In de jaarkalender kunt u alle activiteiten
terugvinden. Op mijn werkdagen zal ik zoveel
mogelijk aansluiten bij de activiteiten. Zoals u
gewend bent zal dit op de andere dagen geregeld
worden door Willy van Brakel als
directieondersteuner en door de leerkrachten van
het team.
Op dit moment leren kinderen in de 21ste eeuw,
waarin alle ontwikkelingen erg snel gaan. Het is
onze taak om ervoor te zorgen dat de kinderen
klaar zijn voor een nieuwe toekomst. Ik vind het
belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen
om te ontdekken en te leren. Mijn visie is dat
iedereen over talenten beschikt en dat we ernaar
streven dat iedereen het beste uit zichzelf haalt.
Daarnaast is het van belang dat kinderen,
collega’s en ouders zich prettig voelen in een
school. Hierbij zijn respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid van belang. Wanneer we

deze waarden aan elkaar kunnen verbinden, ben ik
ervan overtuigd dat iedereen zich optimaal kan
ontwikkelen.
Ik heb erg veel zin om samen met het team, de
ouders en de leerlingen aan de slag te gaan op
OBS het Palet!
TIPS VOOR EEN GEZONDE PAUZEHAP
Net als iedere ouder wilt ook u natuurlijk dat uw
kind uitgroeit tot een gezonde volwassene die
lekker in z’n vel zit. Een gezonde leefstijl is
daarvoor de beste basis.
Maar hoe kunt u uw kind gezonde eet- en beweeg
gewoontes aanleren? Door
de enorme hoeveelheid informatie van alle kanten
en de overvloed aan keuzes, is soms door de
bomen het bos niet meer te zien. Vaak worden er
meer vragen opgeroepen dan er antwoorden
worden gegeven. Wat kun je je kind bijvoorbeeld
het beste meegeven voor in de pauze? Het
Voedingscentrum geeft het volgende advies:
De ochtendpauze op school is hét moment om
even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk
om het vol te kunnen houden tot de lunch. Maar
een pauzehap is niet bedoeld als een hele maaltijd.
Geef daarom iets mee dat niet te groot is en niet te
veel calorieën levert.
Geschikte pauzehappen zijn bijvoorbeeld:
(volkoren) biscuit, zoals Evergreen of
Sultana;
fruit, zoals een mandarijn, banaan of appel;
rijst-, meergranen- of maiswafel;
ontbijtkoek;
krentenbol;
een eierkoek;
een boterham met halvarine en appelstroop,
vruchtenhagel of jam, worst en kaas.
De woensdag en donderdag zijn bij
ons op school fruitdagen. Dat betekent dat de
leerlingen op deze dagen in de ochtendpauze
alleen fruit mogen eten. Dus geen koek of brood.

GROEP 1-2: de groep van de wijze uilen( zie
de deur van de klas)
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan.
Deze eerste week zijn we hoofdzakelijk bezig
geweest om elkaar weer te leren kennen, regels
weer toepassen en de nieuwe leerlingen wegwijs
maken binnen onze school.
Ook is Raai Kraai weer terug bij ons in de klas.
Hij heeft zijn eigen nestje gekregen en van de
kinderen allemaal
glimmende,glinsterende,fonkelende (
woordenschat woorden) dingen die hij voor de
kinderen zal bewaren.
Maandag starten we met het eerste thema van
Kleuterplein: “Thuis.” U krijgt bij ieder nieuw
thema een ouderbrief waar allerlei informatie
instaat over het thema en ook een opdracht die u
samen met uw kind thuis moet maken. Deze
opdracht neemt u kind dan weer mee terug naar
school waar er dan even over gepraat wordt en
ophangen in de klas.
Aankomend weken krijgt iedere dag een kind een
soort vriendenboekje mee naar huis van Borre
waar in wat geschreven moet worden over uw
kind. Deze moet de volgende dag weer
meegenomen worden zodat we het samen in de
klas kunnen bespreken.Zo willen ons eigen
klassenboekje maken.
Groep 3/4
We zijn al een week begonnen in groep 3/4. De
eerste week heeft voornamelijk in het teken
gestaan van elkaar leren kennen, de regels, de
eerste ervaringen met de nieuwe Chromebooks, de
nieuwe gymjuf en natuurlijk het werken. Het was
een intensieve, leuke eerste week. Daarnaast zijn
er in onze groep 5 nieuwe leerlingen gestart.
Welkom in onze groep.
Groep 5/6
De eerste week is voorbij gevlogen! Een hoop
nieuwe indrukken. De kinderen kenden elkaar
natuurlijk al, maar het is wel weer even spannend
hoe dit gaat. De eerste week mochten de kinderen
iedere dag een nieuwe plek zoeken in de groep.
Op deze manier hebben de kinderen al naast veel
anderen gezeten. Vanaf deze week krijgen de
kinderen een vaste plaats tot de herfstvakantie.
We zijn bezig geweest met het werken, de regels,
we hebben de nieuwe gymjuf leren kennen en
natuurlijk tussendoor ook spelletjes gedaan.
We hebben veel zin in de rest van het schooljaar.

Groep 7/8
Een nieuw schooljaar, altijd weer spannend.
In groep 7 en 8 zijn veel activiteiten zoals
excursies, gastdocenten en bezoeken naar het
Voortgezet Onderwijs.
Groep 8 heeft een heel druk jaar met de eindtoets
en de musical.
In ieder geval tot aan de herfstvakantie gaan wij
wekelijks wisselen van plaatsen. Ik heb hiervoor
een programma dat de leerlingen door elkaar
“husselt". Soms zal het lastig zijn, maar de
ervaring leert dat er ook leuke vriendschappen
ontstaan. Leerlingen maken dan de opmerking
tegen elkaar "ik heb nooit geweten dat jij zo
aardig bent".
Intussen, na een berichtje op klasbord, hebben al
veel leerlingen een agenda meegenomen. Dat is
fijn.
Wij hopen op een leerzaam maar ook gezellig
schooljaar.
De Plusklas
De plusklas is deze week ook van start gegaan. De
kinderen bezoeken 2x per week de plusklas. Je
leert hier gericht werken aan leerstrategieën.
Ook werk je aan je eigen leerproces. De kinderen
filosoferen met elkaar, hierbij geven de kinderen
hun mening over vragen zoals ”heeft een vis
gevoel?” of “als je één ding aan de wereld zou
mogen veranderen, wat zou dit dan zijn?” of “wat
is echt geluk?”. Hiermee ontwikkelen ze hun
gespreksvaardigheden. De plusklas werkt ook met
projecten. Dit schooljaar beginnen we met het
project proefjeslab. Omdat de kinderen vaak
alleen willen werken, komt het samenwerken
regelmatig terug in de lessen. De kinderen hebben
er zin in.
HET GOEDE DOEL: DOPPEN VOOR KIKA
Vorig jaar zijn we gestart met het sparen van
plastic doppen voor KIKA (KInderen
KAnkervrij). Dit is een landelijke actie en wordt
gesteund door vrijwilligers.
Het afgelopen schooljaar zijn er vele zakken naar
het verzamelpunt gebracht. Heel goed om te zien
hoe de kinderen bezig zijn met het verzamelen
van plastic doppen. Er worden zelfs hele families
ingezet voor het sparen van deze doppen. Per kilo
plastic doppen, gaat er 20 eurocent naar KIKA.

Om welke doppen gaat het?
Alle doppen gemaakt van Polypropyleen (PP) en
Polyethyleen (HDPE of PE-HD). De PP doppen
zijn te herkennen aan het recycle logo met een 5
of 05 erin. Voorbeelden: deksels op potten van
levensmiddelen (pindakaas of pasta). De HDPE
doppen zijn te herkennen aan het recycle logo met
een 2 of 02 erin. Voorbeelden: doppen van flessen
frisdrank, zuivelpakken of pakken van
vruchtensap.
De kinderen weten het heel goed welke doppen
geschikt zijn.

school.
Ook lege batterijen en mobiele telefoons kunt u
bij ons inleveren.
OUDERKALENDER/ACTIVITEITEN
De “papieren” ouderkalender/activiteitenkalender
2018-2019 zijn meegegeven aan de oudste
leerling van het gezin. Op deze kalender staan
zoveel mogelijk activiteiten, schoolkampen,
toernooien
enz. vast. Het kan helaas wel eens gebeuren dat
een datum toch moet veranderen of dat een
activiteit wegens bepaalde omstandigheden niet
door kan gaan. Ook zullen er wat onvoorziene
activiteiten tussendoor komen. Dit wordt dan
vermeld in het Penseelstreekje.
GYMLESSEN
De gymlessen van groep 3 t/m groep 8 worden
gegeven op de maandagen en donderdagen in de
Biezenwei.
De leerkrachten verzorgen de gymlessen op de
maandag. Onze gymleerkracht, Rianda Prijs, op
de donderdag.
Gymkleding is verplicht en bestaat uit.
Broekje/shirt
Dunne legging/shirt
Gympakje
Gymschoenen met witte/lichte zool
Sportschoenen
De kleuters gymmen in de gymzaal bij ons op
school. Ook zij hebben gymkleding nodig. Deze
kleding blijft de hele week op school omdat zij
geen vaste gymtijden hebben.

Hoe werkt het?
Op school kunnen de doppen ingeleverd worden.
Wij verzamelen ze en leveren ze dan in bij één
van de verzamelpunten in Nederland.
De kinderen kunnen vanaf thuis gespaarde doppen
meenemen en deponeren in de daarvoor bestemde
bak (in de hal, naast de overige inleverbakken).
Het is belangrijk dat de doppen schoongemaakt
zijn, om schimmelen te voorkomen. En er mogen
geen restjes papier/zilverfolie aanzitten.
LEGE CARTRIDGES
Inkt-Collect is gespecialiseerd in de inzameling en
verwerking van lege inkt- en toner cartridges. Zij
verzorgen de inzameling voor scholen. Lever dus
uw lege cartridges bij ons in. Wij kunnen met de
verdiensten weer leuke dingen aanschaffen voor
de kinderen op school.
De verzameldoos staat bij de ingang van de

Veel kinderen hebben vandaag ondervonden dat
hun schoenen te klein zijn!! Zorgt u alstublieft
voor nieuwe schoenen?
Te kleine, maar nog goede schoenen die u niet
meer gebruikt... daar kunt u misschien een
klasgenoot nog blij mee maken!
BFIT
Op donderdag 20 september staat de 1e BFIT test
weer gepland. De BFIT test wordt afgenomen in
alle groepen. Het wordt afgenomen in de gymzaal
van de Biezenwei” van 8.30-12.30 uur.
Voor deze ochtend zijn wij op zoek naar 9 ouders
die de onderdelen willen begeleiden. Graag
opgeven bij de leerkracht van uw kind, klasbord
of per mail.
w.vanbrakel@paletopheusden.nl
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