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Groep 1 en 2
De kleuters zijn de afgelopen weken
gestart met het eerste thema van
Kleuterplein: THUIS.
Ouders hebben een informatiebrief
ontvangen waarin staat waar we mee bezig
zijn. Er staat een aantal leuke tips in voor
ouders om met hun kind samen te doen,
zodat de kinderen ook thuis met het thema
bezig kunnen zijn.
Eén van die tips is het huiswerk (zoals de
kinderen het noemen). Het is de bedoeling
dat u samen met uw kind deze opdracht
maakt en het resultaat weer meegeeft naar
school. Hier wordt het in de groep
besproken en opgehangen. Er zijn voor dit
thema al een paar opdrachten
teruggekomen. Het zou leuk zijn als alle
kinderen dit zouden doen.
Groep 3 en 4
Groep 3 gaat als een trein: het eerste thema
is al bijna afgerond en de eerste letters
bekend, zodat er al stukjes tekst kunnen
worden gelezen! Heel goed! De kinderen
hebben ook allemaal een blad
meegekregen waarop de lettervolgorde
staat die we dit jaar leren. Kunnen ze thuis
al een beetje oefenen. Met rekenen zijn we
zelfs al in blok 3, omdat er in de
kleutergroep al in de eerste 2 blokken is
gewerkt.

Groep 4 werkt met hun chromebook. Ze
hebben allemaal geleerd hoe ze dit moeten
gebruiken, hoe ze in moeten loggen en hoe
ze de lessen moeten opstarten. Sommige
kinderen hebben van thuis oortjes of een
koptelefoon meegebracht. Dat is prettig
voor de kinderen en het mag op school
blijven in hun kastje.
Voor woensdag zoeken we nog een
chauffeur die een paar kinderen kan
ophalen in Zetten! Heen is geregeld!
Groep 5 en 6
De eerste weken van het schooljaar zijn we
druk bezig geweest met het bekend
worden met de regels. Het samenwerken
ging al vanzelf heel snel en goed.
Inmiddels zijn we gestart met het werken
met de weektaak. Voor groep 5 is dit nog
wennen, voor groep 6 niet, omdat zij het al
kennen van vorig jaar.
We oefenen de eerste weken, zodat wel
allemaal weten hoe we met de weektaak
moeten werken; uiteindelijk is het de
bedoeling dat de weektaak binnen 1 week
af is.
Zoals wij op Klasbord hebben gezet, zijn
we bezig met het temporekenen, oftewel:
het automatiseren. Het is ontzettend
belangrijk dat de kinderen de sommen t/m
20 en de keersommen en voor groep 6 de
deelsommen, snel kunnen uitrekenen. Hoe
sneller je de makkelijke sommen kent, hoe
makkelijker de rekenlessen worden.
Tijdens de gymlessen zijn we druk aan het
oefenen voor het korfbaltoernooi waaraan
we meedoen op 19 september. We zijn blij
met de ouders die zich hebben opgegeven
om te helpen (begeleiden, rijden of
wassen). Bedankt.

Binnenkort starten we met het geven van
huiswerk. De kinderen hebben een week
om het huiswerk te maken. Mocht het
huiswerk eerder klaar zijn, dan kunnen zij
het mapje al eerder inleveren. Zo is de
kans groter dat de mapjes op de inleverdag
weer allemaal op school zijn. En kunnen
we het huiswerk (gezamenlijk) nakijken en
nieuw huiswerk meegeven.
Voor groep 5 is het dit jaar nieuw dat de
kinderen les krijgen in de zaakvakken
(geschiedenis, aardrijkskunde en
natuur/techniek). Na ieder blok krijgen de
kinderen, naast het mapje met huiswerk
om te maken, ook leerwerk voor de toetsen
mee. Helpt u uw kind met het huiswerk?
Het maakwerk is in principe herhaling,
waardoor het geen onbekende opdrachten
moeten zijn. Het leren zal, zeker voor
groep 5 de eerste keer, pittiger zijn.
Mochten er vragen zijn, kom gerust.
Op woensdag 26 september is juf Sandra
voor het laatst in de groep, voordat zij met
verlof gaat. Meer info over deze ochtend
volgt via Klasbord.
Groep 7 en 8
Voor de leerlingen van groep 8 hangt er
een lijst in de klas waarop ouders
toestemming kunnen geven dat leerlingen
onder schooltijd een boodschap mogen
doen. Zij doen dit altijd met z’n tweeën of
meer. Denk bijvoorbeeld aan plastic
zakken halen bij AH of vissenvoer halen
bij van Walsem. Ook zal het gebeuren dat
hulp van groep 8 leerlingen wordt ingezet
bij bepaalde activiteiten. Groep 7 wordt
gaande het schooljaar hier ook steeds meer
bij betrokken. Zij mogen nog niet alleen
naar de winkel.
Het tosti-apparaat is nog niet in gebruik
genomen in groep 7 en 8. In de klas zal
binnenkort een schema komen te hangen
wie op welke dag tosti’s mag bakken.

KINDERPOSTZEGELS
Kinderpostzegels maakt zich sterk voor
kinderen die extra steun nodig hebben. De
stichting zet zich in voor:
– kinderen die niet bij hun ouders kunnen
opgroeien (programma Pleegzorg)
– kinderen die niet naar school kunnen
omdat ze moeten werken, en kinderen die
moeite hebben om op school mee te
komen (programma Onderwijs)
– kinderen die al vroeg hele nare dingen
hebben meegemaakt.
In de klas krijgen de leerlingen instructie
dmv een filmpje en gesprekken.
Op woensdag 26 september krijgen de
leerlingen van groep 7 en 8 de
kinderpostzegels mee. Zij hebben een
week de tijd om langs de deuren te gaan.
Op woensdag 3 oktober verwacht ik de
mapjes terug.
Wij hopen op net zo’n goede opbrengst als
vorig jaar.
HVO voorstellen
Omdat ik een nieuwe leerkracht ben op
Het Palet, wil ik me in deze nieuwsbrief
graag aan jullie voorstellen. Ik ben Ariëtte
Zuidhoff en geef iedere maandagmorgen
HVO aan de leerlingen van groep 1 t/m 8
die hiervoor gekozen hebben. Ik vervang
Sandra Meijer die jarenlang op deze
school het vak HVO heeft gegeven en voor
de zomer afscheid heeft genomen. Behalve
op deze school geef ik HVO lessen aan
verschillende scholen in Ede en een school
in Elst. Ik ben net 50 geworden en heb vier
kinderen, waarvan 2 net uit huis en de
anderen nog op de middelbare school.
Samen met hen en mijn man woon ik in
Wageningen.
Ik heb Sandra vorig jaar met veel plezier
vervangen tijdens haar zwangerschap en
vind het erg leuk dat ik kan blijven! Ik ben
meestal rond 8.00 uur op school en
bereikbaar voor vragen.
Voor groep 1 en 2 is het nog steeds
mogelijk om uw kind aan te melden voor

HVO. Het groepje is nu nog erg klein en
het zou leuk zijn als er nog wat kinderen
bij komen!
Over HVO
HVO gaat over jezelf, de ander, en de
wereld dichtbij en ver weg. Daarbij laat je
zien wat je
denkt, wilt en voelt en luister je ook naar
wat een ander bedoelt. Want: “Moet het
zus of moet het zo? Bedenk het zelf, dat is
HVO!”;
Themagericht
Wat doen we bij HVO? Door het jaar heen
werken we aan allerlei thema’s die spelen
in het leven van kinderen. Soms zijn het
actuele thema’s zoals vluchtelingen, afval
en natuur, Kinderboekenweek, dierendag,
Sinterklaas. Soms zijn het thema’s van
dichtbij huis zoals familie, helden,
afscheid, samenwerken. Verder
behandelen we algemene
levensbeschouwelijke thema’s zoals
geloven en wereldreligies, goed en kwaad,
een goed leven, kinderrechten.
Humanisme/ Hoofd, Hart, Handen
Binnen de HVO lessen gaan we uit van de
grondbeginselen van het Humanisme:
vrijheid, verbondenheid, gelijkheid,
redelijkheid en natuurlijkheid. We werken
met hoofd, hart en handen. Dat wil zeggen:
de leerlingen leren en horen dingen en
denken erover na, ze kijken wat ze er zelf
van vinden (en waarom) en wat ze erbij
voelen en ze doen dit door middel van
toneel, kringgesprek, spelvormen,
schrijven, praten, tekenen en knutselen.
MEDIATOREN
Aan het begin van het schooljaar starten
we met het opleiden van mediatoren op
onze school. Vooraf wordt er een soort
sollicitatieprocedure gehouden in groep
7-8. Deze leerlingen kunnen aangeven of
zij mediator willen worden en tegelijk
kiezen zij twee leerlingen uit hun groep
waarvan zij vinden dat die wel mediator
zouden kunnen worden.

Dit jaar zijn er zes nieuwe mediatoren
gekozen. Uit Groep 7: Gwenn, Elin en
Amen en uit Groep 8: Senna, Cassandra en
Jeffrey.
Afgelopen maandag zijn we gestart met de
opleiding en het was erg leuk.
De aankomende weken zullen de
mediatoren er hard aan gaan werken zodat
zij na de herfstvakantie er klaar voor zijn.
SCHOOLKORFBAL
Woensdag 19 september as doen we weer
met een aantal leerlingen mee aan het
schoolkorfbaltoernooi in Zetten. Tijdens
de gymlessen hebben we al goed geoefend.
De weersvoorspellingen voor woensdag
zijn zeer goed: het is handig als uw kind
zelf wat te drinken meeneemt in bv een
flesje. Ze krijgen drinken, maar als het
warm is, is het fijn als er wat extra is.
We willen graag iedereen rond 12.45 uur
op school hebben, zodat we op tijd kunnen
vertrekken. Eventueel mogen kinderen ook
hun lunch op school eten. Daar kunnen ze
ook omkleden. De sportkleding moet ook
weer worden ingeleverd, zodat de ouder
van de groep dit allemaal tegelijk kan
wassen. We hopen dat er ook veel ouders
komen aanmoedigen!!
SCHOOLKORFBAL GROEP 7 EN 8
Voor een deel van groep 7 en 8 hebben wij
geen vervoer. Meerdere leerlingen hadden
zich enthousiast opgegeven, om mee te
gaan. Maar omdat we niet voldoende
vervoer hebben kan er helaas maar 1 team
van acht leerlingen deelnemen.
De leerlingen waarvan ouders zich hebben
opgegeven om te rijden en te wassen, gaan
mee naar het korfbal.
INFORMATIEAVOND
Deze is op donderdag 27 september
aanvang 19.30. Ouders zijn welkom in de
groep van hun kind. De leerkracht zal
uitleg geven over de methoden, Snappet
chromebooks, vreedzame school, en

andere zaken die in de groepen besproken
en gedaan worden.
Een indeling qua tijden zal opgehangen
worden bij de ingang van de klas.
BFIT
Op donderdag 20 september staat de 1e
BFIT test weer gepland. De BFIT test
wordt afgenomen in alle groepen, 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. Wij hebben aanmeldingen
gekregen, maar nog niet genoeg.
Graag opgeven bij de leerkracht van uw
kind, klasbord of per mail.
w.vanbrakel@paletopheusden.nl
PAUZEHAP
De groepen 4,5.6,7 en 8 doen mee aan de
week van de pauzehap.
Het volgende wordt in de pauze geproefd
en gegeten:
• aardbeien, kwark, bleekselderij
• bananen, mandarijnen
• volkoren crackers/glutenvrije crackers
AGENDA
17-9  Penseelstreekje 2
19-9 Korfbal groepen 4 t/m 8
20-9  Bfit nummer 1
27-9 Informatieavond ouders 19.30 uur
01-10 Penseelstreekje nr 3

Jarigen
SEPTEMBER 2018
22 - 09 Mia Ordelman
26 - 09 Thomas Liethof
30 - 09 Angelica Zantvoord
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