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Even geleden
Het is even geleden dat u van ons een
Penseelstreekje heeft ontvangen. Vanwege alle
berichtgeving omtrent Corona, het feit dat de
kinderen thuis werkten en de meeste activiteiten
niet doorgingen en dergelijke kozen wij ervoor uw
mailbox niet nog verder te vullen.
Maar nu is het wel weer tijd voor een
Penseelstreekje. Veel leesplezier!

Bericht van de leerlingenraad
Beste ouders, opa´s, oma´s, tantes en ooms,

Goed nieuws over de pannakooi! We zijn al een
heel eind met geld verzamelen en uitzoeken.
Alleen hebben we wat hulp nodig. Onze vraag is
of er sterke mannen of vrouwen ons willen helpen
met de pannakooi plaatsen (gaten graven, beton
gieten etc). We zouden het heel erg fijn vinden als
u een mail stuurt naar
leerlingenraad@paletopheusden.nl

Vriendelijke groet van de leerlingenraad .

De pannakooi is gesponsord door GMB
GMB is een veelzijdig bedrijf. We realiseren en/of
renoveren onder meer dijken, haventerreinen,
rioleringen, gemalen, waterzuiveringsinstallaties
en slibverwerkingsinstallaties. We verwerken
daarnaast het slib van
rioolwaterzuiveringsinstallaties in eigen fabrieken.
Voor onze opdrachtgevers zijn we een partner
met wie zij graag grote en kleine uitdagingen
delen. De manier waarop we deze uitdagingen
aangaan, is typisch GMB. Ontdek het op onze
website www.gmb.eu. Uitdaging verbindt.

AGENDA
23 april  Koningspelen
27 april  Koningsdag alle kinderen vrij
1 mei     Start Meivakantie t/m 14 mei

JARIGEN APRIL en MEI

GEFELICITEERD!!
02-04  Andreas
04-04  Abel
10-04  Dylan gr 6
12-04  Lily
17-04 Dylan gr 7
18-04  Milan vd B.
25-04  Zoë
25-04  Julian
07-05  Rochana
13-05  Maya
22-05  Tess
23-05  Mila
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Veel dank!!!
Vorige week heb ik afscheid genomen van de
kinderen en de juffen van het Palet. Met een lach
en een traan; ik heb een heel fijne tijd gehad hier
op school.
Ik wil bij deze ook jullie, de ouders, bedanken
voor de fijne gesprekken en de samenwerking.
Het afscheid vandaag was heel fijn. Ik ben enorm
verwend met kaartjes en hele mooie kado’s.
Dank u wel daarvoor.
Wie weet tot ziens!
Juf Nienke

Nieuwe juf
Met het vertrek van juf Nienke zijn wij op zoek
gegaan naar een nieuwe juf. We zijn blij dat wij u
kunnen vertellen dat vanaf woensdag 14 april juf
Lisa ons team komt versterken. Wellicht heeft u
haar al vaker gezien. Zij heeft al eerder ingevallen
op onze school. Juf Lisa zal op woensdag,
donderdag en vrijdag in groep 3/4 extra worden
ingezet om het lezen en rekenen samen met de
leerkracht te begeleiden. In het volgende
Penseelstreekje zal zij zich aan u voorstellen.

Activiteiten
De laatste tijd is het door Corona extra lastig
geweest om activiteiten te organiseren voor de
kinderen en de ouders. De berichtgeving rondom
versoepelingen zijn erg dubbel en niet duidelijk.
In het team en met de ouderraad zijn we aan het
kijken wat er wel kan en mogelijk is de komende
periode.
We hebben vorige week toch een beetjes Pasen
gevierd door eieren te zoeken en ook de
Koningsspelen staan op de agenda.
Helaas moeten wij u laten weten dat ook dit jaar
het schoolkamp er niet in zit en wij als team dit
besluit hebben moeten nemen. We zijn aan het
nadenken over een alternatief programma om toch
feestelijk dit schooljaar af te sluiten. Zodra wij
meer informatie hebben zullen wij u hierover
informeren.

HVO/GVO
Binnenkort kunt u uw kind weer aanmelden voor
de HVO/GVO lessen voor het nieuwe schooljaar.
Hieronder een begeleidend stuk van onze
HVO/GVO docenten.

GVO
Wat is Godsdienstig Vormend Onderwijs?
In de GVO lessen vertel ik veel verhalen uit de
Bijbel. Verhalen helpen om jezelf te
spiegelen. Wat vind ik van het verhaal? Wat zou
ik anders gedaan hebben? Hoe zou ik het
gevonden hebben om daar bij te zijn? Op wie lijk
ik in het verhaal? zijn zomaar wat vragen
die je zou kunnen stellen.
Aan de hand van de verhalen denken kinderen na
over wat zij geloven. Maar ook hoe ze
omgaan met verdriet, teleurstelling, eenzaamheid,
regels, veiligheid, blijdschap, vreugde en
nog veel meer onderwerpen.
Door de verhalen horen ze wat de oorsprong is
van de Christelijke feestdagen; Kerst, Pasen,
Hemelvaartsdag en Pinksteren. Ze ontwikkelen
hun algemene kennis. Veel dingen in de
Nederlandse samenleving vinden hun ontstaan in
de Bijbel. Weet u dat ‘Abraham in de tuin’
daar ook vandaan komt? Veel schilders van
vroeger maakten afbeeldingen bij verhalen uit
de Bijbel. Het is leuk als ze in een museum lopen
of een oude kerk bezoeken met glas in
lood ramen en de verhalen herkennen.
Om een thema verder uit te werken worden er
veel creatieve werkvormen gebruikt; film,
rollenspel, vieren, tekenopdracht, schrijfopdracht,
knutsel, puzzel, spel en soms komen de
buikspreekpoppen Tom of Klaas op bezoek om
het gesprek over levensvragen op gang te
brengen.
Dus het doel van GVO is dat kinderen informatie
krijgen over het Christelijk geloof en



daarmee in gesprek gaan. Wat geloof ik? Iedereen
krijgt ruimte om te vertellen wat hij/zij
denkt/gelooft. De bedoeling is om elkaar meer te
waarderen in het anders zijn. Dit past heel
goed bij de kernwaarden van de ‘Openbare
Scholen, waar verhalen samenkomen’;
Gelijkwaardigheid, Vrijheid en Ontmoeting. Zo
helpen deze lessen ook bij de ontwikkeling in
goed burgerschap en omgaan met anderen.
Maartje Vroegindeweij

HVO
Dit jaar heb ik tot de kerstvakantie met veel
plezier HVO lessen gegeven op school. Daarna
waren de basisscholen een tijdje dicht vanwege
Corona. Gelukkig mogen de kinderen nu al weer
een paarweken naar school. Ik kan helaas nog niet
op de scholen komen om HVO te geven.
Daarvoor zijn de regels van deze lockdown te
streng. Om HVO nog een beetje levend te houden
wil ik jullie in dit stukje kort vertellen wat we
voor de Kerst allemaal hebben gedaan. Misschien
is het leuk om het samen met uw kind te lezen.
Zoals ieder jaar beginnen we met kennismaken
met elkaar en met het humanisme. Wat betekent
dat woord? Denk aan het Engels. In iedere groep
is er altijd wel 1 leerling die dan zegt “MENS!”
Waarom hebben we het over de MENS, vraag ik
dan. Samen komen we eruit dat het belangrijk is
om na te denken over jezelf, de ander en de
wereld om je heen, omdat we niet alleen op de
wereld zijn. We willen allemaal een fijn leven en
dat kan alleen als je fijn leeft met al die andere
mensen. Bij mijn vraag of de natuur ook meedoet
in het humanisme, roept vrijwel iedereen : “Ja
natuurlijk, want zonder natuur kunnen mensen
niet leven.”
Een voorbeeldopdracht uit les 1 voor groepen
4,5,6: kennismaken en een klein beetje laten zien
wie je bent. Bedenk welk dier je zou willen zijn
als je 1 dag in je leven een dier mocht zijn.
Bedenk ook waarom je dat dier wilt zijn en schrijf
of teken het op de achterkant van je naamkaartje.
Daarna interview je degene die naast je zit en
vraag je goed door over het WAAROM.
In deze hele kleine opdracht komt al heel veel aan
bod van HVO: Iets bedenken over jezelf,
bedenken waarom je iets vindt of wilt, vertellen
over jezelf aan de ander en luisteren naar de
ander. Het komt bij deze opdracht vrijwel niet
voor dat kinderen elkaar uitlachen om wat ze
zeggen. Dit is een serieus iets en ze begrijpen
elkaar.
Na deze eerste kennismakingslessen hebben we
het gehad over: Wat is een Goed Leven?, Een les

over Vroeger, het thema van de
Kinderboekenweek, lessen over Natuur , lessen
over Vertrouwen en Waarheid, lessen over Feit of
Mening, lessen over Kinderrechten, Lessen over
Licht en Donker “In veel landen zijn er
Lichtfeesten maar waarom?” en met groep 8
schreven we mee met de Kerstactie
Write for Rights van Amnesty.
Ik hoop dat ik binnenkort weer les kan komen
geven op school. Er is nog zoveel om met de
leerlingen
over na te denken, over te schrijven, te praten, te
tekenen en in spelvorm mee te nemen.

Vriendelijk groet
Ariëtte Zuidhoff
HVO docent in Ede, Wageningen en Opheusden


