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Minilessen VO groep 8 
Donderdag 5 november,  gaan de leerlingen van 
groep 8 naar het Pantarijn te Kesteren. Op het 
Pantarijn gaan ze de minilessen volgen. Het is een 
aangepast programma ivm Corona.  
Wij worden om 8.30 opgehaald met de bus. Daar 
aangekomen worden wij naar het lokaal gebracht, 
waar de lessen worden gegeven. Er zijn 
looprichtingen aangegeven. De kantine wordt niet 
gebruikt.  
Rond 11.30 uur,  zijn wij weer op school terug.  
Een mondkapje is verplicht op het Pantarijn.  
Groep 7 blijft op school. Zij werken aan de 
weektaak.  
 
Op 26 november gaan wij de minilessen volgen 
op het Helicon te Kesteren. In januari 2021, is het 
HPC te Zetten aan de beurt.  
 
Het is aan te raden om betreffende scholen op de 
website te volgen voor informatie.  
Het Pantarijn te Kesteren 
Het Helicon te Kesteren.  
Het HPC te Zetten 
 
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. 

 
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! 
 
 

mailto:info@paletopheusden.nl
http://www.paletopheusden.nl/
https://www.pantarijn.nl/Kesteren/Informatie-groep-8
https://www.helicon.nl/vmbo/helicon-vmbo-kesteren/
https://www.hpc-zetten.nl/#


 
 
Schoolontbijt 
Aanstaande vrijdag 6 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 

5 november: GGD Verpleegkundige Jacinte 

5 november: groep 8 minilessen Pantarijn 

6 november: Nationaal Schoolontbijt 

9-13 november: Inschrijven oudergesprekken 

26 november: groep 8 minilessen Helicon 

3 december: Inleveren surprises na schooltijd 

4 december: Sinterklaasviering 


