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Gelukkig nieuwjaar!! 
Afgelopen maandag begonnen we de eerste 
schooldag in het nieuwe jaar met een gezellige 
borrel. Wat fijn en gezellig dat er zoveel ouders 
met ons het glas hieven om te toosten op een 
gezond en gelukkig 2020. 
 
Jantje Beton 
Weet u nog dat we uw kind een boekje van Jantje 
Beton mee gaven afgelopen najaar? 
Vandaag is bekend geworden dat de leerlingen 
met elkaar maar liefst 277,50 euro voor de school 
hebben opgehaald. We sparen daarmee voor een 
pannaveldje voor op het schoolplein. 
 

 
 
Een evengroot bedrag is dan voor Jantje Beton. 
Jantje Beton ondersteunt daarmee kinderen om 
spelen en bewegen in hun buurt leuker te maken. 
 
OPROEP LUIZENOUDERS 
We zijn op zoek naar ouders die willen helpen 
met het luizenpluizen. Het komt nu steeds op een 
te klein groepje ouders neer.  
Mocht u denken: “ ja daar kan ik best een ochtend 
mee helpen, maar de woensdag komt mij niet 
goed uit”, laat dit dan weten bij de juf van uw 
kind. Wellicht kunnen we het luizenpluizen over 2 
ochtenden verdelen. 
Alvast bedankt! 

 
Juf Els 40 jaar juf!! 
Wist u dat onze lieve juf Els al 40 jaar lesgeeft. Er 
zijn ontelbaar veel kinderen die haar juf genoemd 
hebben en nog steeds noemen. Ze geeft nu zelfs 
les aan kinderen van kinderen aan wie ze vroeger 
les heeft gegeven. 
Van harte gefeliciteerd juf Els met dit jubileum. 
We zijn superblij met je. 
 

 
 
Schrijfobservaties 
In februari zijn er in de groepen 1, 2, 3 en 4 
schrijfobservaties, uitgevoerd door Dorien van 
Motoriek in Beweging. 
De schrijfobservaties geven een beeld van de 
ontwikkeling van de fijne motoriek bij de 
leerlingen en worden ingezet om eventuele 
problemen in die ontwikkeling vroegtijdig te 
kunnen signaleren. 
Wist u namelijk dat de werking van de hersenen 
zó is, dat het makkelijker wordt om dingen te 
onthouden en bedenken wanneer schrijven 
beheerst wordt? Niet alleen omdat je dan alles op 
een blaadje kunt schrijven, maar vooral omdat 
schrijven het deel van het brein activeert dat over 
onthouden gaat. 
 
‘Tijdens het schrijven wordt automatisch een uniek 
hersencircuit geactiveerd', verklaart Stanislas 
Dehaene, psycholoog aan het Collège de France in 
Parijs. 'Er is een basisherkenning van het gebaar, een 
soort herkenning door mentale stimulatie in je brein. 
Het lijkt erop dat dit hersencircuit leren makkelijker 
maakt.'  
Maria Konnikova, New York Times 4 juni 2014 
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Daarom vinden wij van het Palet, het belangrijk 
om tijdig te signaleren hoe deze ontwikkeling 
verloopt. Gelukkig gaat dat bij verreweg de 
meeste leerlingen prima. 
Mocht het zo zijn dat Dorien iets bijzonders is 
opgevallen bij uw kind, dan vertelt de juf van uw 
kind u daarover. 
Hoort u niets? Dan verloopt de 
schrijfontwikkeling zoals verwacht mag worden. 
 
Vreedzame school 
In het nieuwe blok van de vreedzame school is het 
thema: We dragen allemaal een steentje bij. 
 

 
De leerlingen leren wat mediatie is: conflicten 
oplossen met behulp van een derde, neutrale 
partij.  
Ze leren daarbij wat het verschil is tussen 
voorzeggen en helpen: met voorzeggen geef je 
alleen het antwoord, met helpen zeg je hoe je aan 
het antwoord kunt komen. 
En dan leren ze om elkaar te helpen bij conflicten. 
 
Soms is het nodig dat een juf helpt met het 
oplossen van conflicten. We bespreken met de 
kinderen het verschil tussen een juf als 
scheidsrechter en een juf als mediator.  
 
Bij het oplossen van conflicten tussen leerlingen 
is de eerste stap om de leerlingen het zelf te laten 
oplossen. Als ze dat niet kunnen, dan wordt aan 
de leerlingmediatoren gevraagd om te helpen het 
conflict op te lossen. De leerlingen die het conflict 
hebben, moeten dat dan wel willen. 
De oplossing moet altijd een win-win oplossing 
zijn. 
Lukt het ook niet met de leerlingmediatoren, dan 
komt een juf helpen bij de mediatie.  
 
Reminder: 21 februari studiedag 
Denkt u eraan dat de leerlingen op vrijdag 21 
februari vrij zijn van school?  
De juffen hebben dan een studiedag.  
Dus…. een lekker lang weekend voor de 
kinderen.  

 
 

AGENDA 
16 januari   GGD Logopedist op school 
16 januari   Bfit test 
27 januari   Eindgesprekken groep 8 
4 februari   GGD schoolarts 

 
 
 

JARIGEN JANUARI 
 
GEFELICITEERD!! 
09-01  Oskar Blaszczyk 
01-01  Casper de Haas 
14-01  Charléne van Baak 
19-01  Esmee van Brenk 
22-01  Ibrahim Alwan  
25-01  Mariam Alouais 
25-01  Casper Botden 
01-02  Fenna Drost  
           Thomas Klee  
02-02  Valentijn de Groot 
 
 
 
 
 

              

 
 


