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Het Palet geeft kleur aan de basis!
Prikkelend, Aandacht, Leren, Enthousiast, Toekomst
Beste ouders/ verzorgers
Wij hopen dat u genoten heeft van de herfstvakantie. Het was heerlijk weer dus de kinderen
hebben genoten van het buitenspelen.
Zoals u weet hebben de kinderen een extra lange herfstvakantie gehad vanwege de studie
tweedaagse die wij hebben georganiseerd op 20 en 21 oktober. Deze dagen waren nodig om met
het team een nieuwe koers te gaan varen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de vorige koers niet
goed was, maar het is voor iedere organisatie goed om
na een aantal jaren de neuzen weer opnieuw dezelfde
kunt op te krijgen. Bovendien zijn er de afgelopen paar
jaar veel nieuwe collega´s bij gekomen.
Verder op in dit Penseelstreekje kunt lezen welk
fantastisch resultaat wij hebben bereikt en hoe wij u
gaan meenemen in de nieuwe ontwikkelingen.
Ik loop er vast op vooruit ……

Noteer in uw agenda dat we een thema-avond
gaan organiseren op 1 december!
Hieperdepiep … Hoera!!

Oeps … de vorige keer vergeten …

Jolene
groep 3
Davood groep 6
Naomi
groep 4
Mekseb groep 4
Leoniyah groep 4
Nigelliyah groep 4
Larisson groep 8

10 oktober
25 oktober
25 oktober
28 oktober
30 oktober
30 oktober
2 november

En de komende weken …
Novalynn groep 3
Alan
groep 7

5 november
18 november
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Wat een GIGA mooi resultaat!
Zoals ik u eerder heb ‘verteld’ in een Penseelstreekje
heeft de afgelopen 2 maanden vooral in het teken
gestaan van een zogenaamde 0-meting op allerlei
gebieden. Het was mijn opdracht vanuit het bestuur en
het is altijd goed als een team na een aantal jaren te
horen krijgt waar we de komende jaren aan moeten
gaan werken.
De studiedagen hebben wij expres buiten de school
georganiseerd. In Hotel Fruitpark in Ochten hebben we in alle rust en onder het genot van mooi
weer kunnen werken aan de nieuwe onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen het Palet.
De nieuwe directeur van het Palet, Caroline Dupree, was op beide dagen aanwezig. En daar waren
wij heel erg blij mee. Op 1 december start Caroline en dat wordt een uniek moment!
Het programma van de twee dagen vindt u hieronder met daarbij het resultaat waar we weer een
aantal jaren aan kunnen werken en bouwen.
1. De kernwaarden en de missie van het Palet:
• Het team heeft er voor gekozen om nieuwe kernwaarden te gaan kiezen.
• We hebben 3 nieuwe en unieke kernwaarden gekozen die we graag d.m.v. posters
zichtbaar willen maken in de school. Aan iedere waarde heeft het team
gedragskenmerken beschreven.
• De missie van de school (Het Palet geeft kleur aan de basis!) is al een aantal jaren
geleden bepaald en wilden we graag vernieuwen. Er bestaat in Nederland geen enkele
school met onze nieuwe unieke missie. We zouden het prachtig vinden als de kinderen
iedere ochtend de missie bij de voordeuren zien hangen.
• Deze kernwaarden en de missie worden op donderdag 1 december tijdens de
thema-avond onthuld. De nieuwe directeur van het Palet, Caroline Dupree, zal alles
onthullen.
2. Het team heeft, voorafgaand aan deze studiedagen, een scan over de professionele cultuur
ingevuld. De vraag was of de neuzen nog steeds dezelfde kant opstaan.
• Het resultaat: de neuzen willen we graag met ons nieuwe team dezelfde kant op
hebben staan en er moet nog iets gebeuren om dat voor elkaar te krijgen.
• De titel van deze tweedaagse was: ‘Aanpassen van de koers: stippen aan de horizon’.
Het team wil graag weer werken met het nieuwe einddoel in gedachten.
• Het team wil graag planmatig werken vanuit een gezamenlijk bepaalde visie.
• Het team wil graag dat de werkdruk wordt verlaagd. Immers, op een school met 400
leerlingen moet het grote team hetzelfde doen als een team van 10 leerkrachten.
Vandaar de inzet van de nieuwe ‘event manager’ (zie verder bij ‘Wist u dat ……).
• Het team wil graag elkaars specifieke kwaliteiten veel meer gaan benutten. Er is heel
veel specialisme in het team aanwezig.
Het eindresultaat van de tweedaagse heeft ervoor gezorgd dat alle bovenstaande punten
worden gerealiseerd.
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3. In de paar maanden heb ik alle leerkrachten langs de meetlat van het pedagogisch en
didactisch handelen gelegd.
• Iedere leerkracht is daardoor in een persoonlijke cyclus van ontwikkeling terecht
gekomen. De bedoeling is dat de leerkrachten ieder schooljaar 4 keer worden bezocht
met daarbij natuurlijk de waarderende feedback.
• Uit alle observaties is ook een teamprofiel samengesteld. Dit profiel is met het team
besproken en er zijn keuzes gemaakt voor teamtrainingen. De belangrijkste keuze is dat
het team graag verder geschoold wil worden in het meeste actuele instructiemodel:
‘EDI, onderwijs op maat’ (Expliciete Directe Instructie).
• Belangrijk om te vermelden is dat het pedagogisch klimaat in alle groepen zeer warm
en veilig aanvoelt. Dat is immers de belangrijkste voorwaarde om goed onderwijs te
kunnen geven.
Aan het einde van de eerste studiedag heeft het team inhoudelijke keuzes gemaakt voor de
Ontwikkelteams waar we vanaf de herfstvakantie mee gaan werken. De plannen die hieruit
voortvloeien worden opgenomen in het jaarplan van het nieuwe schooljaar ’22 – ’23. Deze
plannen worden meerdere keren per schooljaar geëvalueerd tijdens de studiedagen die in de
jaarplanning staan.
We hebben dit traject in de metafoor van het Palethuis gezet:

Op 1 december tijdens de thema-avond (de titel van deze avond houden we als verrassing) gaan
wij u vragen actief mee te denken en TIPs te geven over alle thema’s. Ouderbetrokkenheid stat
hier dus centraal en zal ook na deze avond een vervolg gaan krijgen.
Het waren dus zeer succesvolle dagen met een GIGA resultaat. Er staan een professioneel team
dat ervoor wil gaan. Uw kind(eren) zullen daar heel veel van genieten!!
Otto Vrijhof, interim-directeur.
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Wat u zeker moet weten!
Even voorstellen….
Ik ben Eppi van Lith, schoolmaatschappelijk werker op de school van
uw kind.
Met nog een collega zijn wij vanuit Sterker Sociaal werk,
schoolmaatschappelijk werkers voor scholen in de gemeente Neder
Betuwe.
Als schoolmaatschappelijk werker kan ik met u meedenken over
situaties waar u tegenaan loopt rondom de opvoeding en ontwikkeling
van uw kind. Bijvoorbeeld bij vragen op gebied van school, sociale
vaardigheden, de thuissituatie, boze buien, omgang broertjes of zusjes
of de ontwikkeling van uw kind(eren).
Voor meer informatie kunt u mij bereiken via de leerkracht of intern begeleider van de school. Op
school is een uitgebreide flyer aanwezig met daarin informatie over het schoolmaatschappelijk
werk. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op, ik denk graag met u mee.
Met vriendelijke groet,
Eppi van Lith

Wist u dat…
● … Er op donderdag 10 november 2 mooie punten op onze agenda staan?
○ In de ochtend komt de nieuwe bestuurder van Fluvium, Pim Spijker, op bezoek. De
kinderen krijgen natuurlijk gewoon les. Pim gaat deze ochtend alle groepen bezoeken,
met kinderen in gesprek, met ouders in gesprek en de directie geeft een mooie
presentatie over het GIGA mooie resultaat van de tweedaagse.
○ In de middag organiseert de OR een sponsorloop.
● … Wij op vrijdag 11 november weer deel gaan nemen aan het Nationaal Schoolontbijt? Op die
dag hoeven de leerlingen voor één keer niet thuis te ontbijten! In Parro kunt u een uitgebreide
nieuwsbrief terugvinden en kijk ook eens op www.schoolontbijt.nl.
● … Wij als team een zogenaamde ‘event manager’ hebben aangesteld? Zefanja Bongenaar gaat
zich de komende periode, in samenwerking met de Ouderraad, vooral bezig houden met
allerlei festiviteiten. U kunt dan denken aan de voorjaarsmarkt, kerst, een eindfeest en nog
veel meer. Het doel is vooral ook om het team te ontlasten zodat zij zich nog veel meer kunnen
richten op de onderwijskwaliteit voor uw kind(eren).

Vreedzame School Blok 3
Deze week zijn we begonnen met blok 3 van de Vreedzame
School. In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor
elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over
‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen of over elkaar’. De
kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen
oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt,
de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact,
knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
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De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar
elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en
conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander
goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen
kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken
soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben
en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met
meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen
argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een
stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die
pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over
cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in
communiceren via sociale media en face-to-face.

Nieuws uit de OR
Het schooljaar is alweer een aantal weken begonnen en de
Ouderraad(OR) is al weer druk bezig met plannen maken om leuke
activiteiten te organiseren voor de school. Zo komen sinterklaas, de
sponsorloop en kerst er al weer aan. Ook in het voorjaar staan leuke
activiteiten in de planning. Daarnaast hebben de leerkrachten namens de ouders en Ouderraad
een attentie gekregen voor Dag van de Leerkracht.
We zijn wel nog op zoek naar versterking. Mocht je het leuk vinden om mee te helpen om mooie
activiteiten te bedenken en organiseren voor de school, dan horen wij het graag! In de bijlage kan
je meer informatie vinden over de OR. Mocht je meer willen weten, of je aan willen melden, neem
dan contact op met Roy, Fiona, Linda, Anja of Tjallie of geef het door aan een teamlid van school.

MR-info
Op onze website www.paletopheusden.nl kunt u, onder het kopje
Ouders - Medezeggenschapsraad, het jaarverslag van afgelopen
schooljaar lezen. Ook staan daar de openbare notulen van het
afgelopen schooljaar.
Voorheen werkten sommige links niet goed. Dit is allemaal opgelost, alles is nu met één klik
leesbaar!
Heeft u vragen aan de MR? Of wilt u bespreekpunten inbrengen? Wilt u (het openbare gedeelte
van) de vergadering bijwonen? Mail dan naar mr@paletopheusden.nl

Opvoeden doen we samen
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een
echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft.
Dat vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat worden
verlicht en krijgen de kinderen wat extra aandacht. Dat is de kern van Buurtgezinnen!
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen
gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en
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worden ouders ontlast. In de praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week
gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en toe in het weekend komt logeren.
Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden? Wil
je meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt? Neem gerust eens vrijblijvend
contact op met Froukje van Haut, coördinator in de Neder-Betuwe froukje@buurtgezinnen.nl /
0622961694 of neem een kijkje op www.buurtgezinnen.nl

Noteer in uw agenda dat we een thema-avond gaan
organiseren op 1 december!
U ontvangt binnenkort de uitnodiging!
Oh ja, wij vragen u mee te
denken over onze belangrijke
thema’s. uw mening en TIPs
zijn enorm belangrijk voor
ons!
De thema’s?

✓ Ouderbetrokkenheid!
✓ Doorgaande lijnen!
✓ Communicatie!
✓ En nog een paar …
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