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Informatieavond Pantarijn Kesteren 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen 
groep 7/8,  
Op dinsdag 19 november worden er minilessen op 
Pantarijn Kesteren georganiseerd voor mogelijk 
toekomstige leerlingen. Obs Het Palet heeft zich 
hiervoor opgegeven. Uw zoon of dochter zal de 
minilessen  volgen. 
Naast de minilessen bieden we ouder(s)/ 
verzorger(s) op dinsdag 19 november ook 
voorlichting aan.  
Deze zal tweeledig zijn:  
• Voorlichting over het voortgezet onderwijs in 
het algemeen (van 19.30 – 20.00 uur).  
• Voorlichting over Pantarijn Kesteren (van 20.15 
– 20.45 uur).  
Na bovengenoemde voorlichting kunt u onze 
mooie school bezichtigen.  
Het Open Huis, waarbij allerlei activiteiten zijn, 
vindt plaats op vrijdag 10 januari 2020  
van 16.00 –21.00 uur. Ook daar bent u van harte 
welkom.  
Graag vernemen wij, i.v.m. de ruimtekeuze, of we 
u op de voorlichtingsavond kunnen verwachten.  
Opgave met aantal personen graag per e-mail 
bevestigen naar kesteren@pantarijn.nl 
 
 
 

 

 
 
Scholenmarkt Overbetuwe  
Een scholenmarkt voor leerlingen en ouders, 
verzorgers van groep 7 en 8 op het HPC. 
Op deze avond presenteren het Helicon Kesteren, 
Pantarijn Kesteren, HPC en OBC Elst, zich. 
Leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders, 
verzorgers zijn van harte welkom!  
20 november 2019, 18.30-20.45 uur (zie bijlage). 
 
Vreedzame school; we hebben oor voor elkaar 

De lessen van de 
Vreedzame school gaan 
het komende blok over 
‘oor hebben voor 
elkaar´. 
De leerlingen leren dat 
je nee mag zeggen tegen 
iemand en dat je dat op 

een aardige manier kan doen, zodat ze tegelijk 
voor zichzelf opkomen én respect hebben voor de 
ander. 
 
Ook leren ze wat een misverstand is: dan heb je 
elkaar niet begrepen. Als er een misverstand is,  
kun je een conflict krijgen dat eigenlijk niet nodig 
is. Als je duidelijk zegt wat je bedoelt, ontstaan er 
geen misverstanden. 
 
Misverstanden ontstaan ook wel eens omdat ieder 
zijn of haar eigen gezichtspunt heeft. Dan vertelt 
de een het verhaal heel anders dan de ander, 
omdat ze het heel anders beleefd hebben.
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Een eigen mening hebben is natuurlijk heel 
belangrijk. Maar soms moet je het eens worden, 
ook als je een heel andere mening hebt.  
Daarom leren de kinderen in dit blok om goed 
naar elkaar te luisteren, belangstelling te tonen 
door vragen te stellen en om in eigen woorden 
samen te vatten wat de ander vertelt. 
 
Zoals u leest leren de kinderen al veel over hoe ze 
conflicten kunnen voorkomen. We zien dat ze dit 
op het schoolplein en in de klassen ook al 
toepassen. En als dat niet gelukt is, dan kunnen ze 
toch al vaak achteraf zeggen wat er mis is gegaan. 
Wij vinden dat heel knap van ze! 
 

 
 
En voor de frietjes bedanken wij… 
We kijken als team met een heel fijn gevoel terug 
op de feestweek. Elke dag deden we iets leuks 
met de kinderen en de sfeer was steeds 
supergezellig.  
 
Op vrijdag, terwijl de kinderen hard oefenden 
voor hun optreden van Band Event, werden er 
frietjes gegeten met lekkere snacks. 
Wist u dat die frietjes door de OR zijn geregeld? 
 
Daarom hier een groot DANK JULLIE WEL voor 
de OR en de ouders van onze school, namens de 
kinderen en het team! We hebben gesmuld! 

 
 
Schoolontbijt 
Aanstaande vrijdag 8 november, mogen de 
kinderen op school ontbijten, want dan vieren wij 
het Nationale Schoolontbijt. Het ontbijt wordt 
helemaal voor ze verzorgd, dus u hoeft daarvoor 
niets mee te geven. 

 
Een pauzehap en boterham voor tussen de middag 
moeten de kinderen wél zelf meenemen. 

 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Op 21 november komt Suzan Greutink weer op 
school om met u mee te denken over de 
verschillende aspecten van het welzijn van uw 
kind. 

Schoolmaatschappelijk werk is kortdurende 
hulpverlening van maximaal 5 gesprekken voor 
allerlei vraagstukken over de opvoeding, omgaan 
met problemen in de thuissituaties of problemen 
die uw kind ervaart op school.  

Suzan Greutink kan u advies en informatie geven, 
eventueel bemiddelen tussen ouders en school, 
gesprekken voeren over de thuis- of schoolsituatie 
of een verwijzing regelen indien nodig en 
uiteraard in overleg met u. 

Zij is te bereiken via juf Laura, onze intern 
begeleider. 

Neemt u liever direct contact op, dan kunt u haar 
bereiken op 06 – 34000419 of via e-mail 
s.greutink@sterker.nl (vermeld in uw mail altijd 
uw naam, telefoonnummer en de school waar uw 
kind op zit). 

 
 



AGENDA 

8 november: nationaal schoolontbijt 

13 november: Podium van groep 5- 6 

13 november:  groep 7 badmintontoernooi 

19 november: groep 8 minilessen Pantarijn 

20 november: groep 8 badmintontoernooi 

28 november: groep 8 minilessen Helicon 

3 december: groep ⅞ krijgt bezoek van bureau 
Halt 

4 december: inleveren surprises 

5 december: Sinterklaasviering 

 

 

 

 

 

 
 
 


