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Staking 30 en 31 januari
De vakbonden hebben de leraren opgeroepen om op 30 en 31 januari te gaan staken. De toezeggingen van de
minister de afgelopen maanden zijn nog onvoldoende om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Een
nieuwe staking zou gaan om het belang van continuïteit en kwalitatief goed onderwijs waarbij voldoende leraren
en schoolleiders nodig zijn en om het onderwijs als aantrekkelijke sector om in te werken. Het gaat daarbij niet
(alleen) om salaris, maar veel meer nog om de aanpak van het lerarentekort en de daarmee samenhangende
groeiende werkdruk. De cijfers laten zien dat het lerarentekort zich in rap tempo over Nederland verspreidt. De
overheid schiet op dit vlak al vele jaren tekort. Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin
gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het
daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele
investeringen nodig. De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze
leerlingen en ouders de dupe worden. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid
moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.
Het lerarentekort
Het lerarentekort is nu al een nijpend probleem wat ook op onze school regelmatig duidelijk merkbaar is. Terwijl
het voor de ouders misschien lijkt alsof de school er maar weinig last van heeft moeten we achter de schermen
vaak alle zeilen bijzetten om de voortgang van het onderwijs te waarborgen. Voor nieuwe vacatures zijn er geen
leerkrachten meer te vinden.
Soms zijn onze eigen collega's bereid om één of twee dagen per week extra te werken, maar voor de langere
termijn kunnen ze dat vaak niet volhouden. We waarderen hun flexibiliteit enorm, maar we weten dat we grote
risico's lopen als we collega's overvragen. Het is erg belangrijk dat we hun grenzen respecteren zodat ze niet uit
balans raken, omdat ander werk dan blijft liggen.
Wij vragen uw steun voor deze staking en we hopen dat u onderstaande ouderpetitie zou willen invullen. De
gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze
structurele investeringen in het onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!
Voor onze school betekent dit het volgende:
Donderdag 30 januari staat er al een studiedag gepland. Alle kinderen zijn die dag dus vrij. We hebben ervoor
gekozen om de inhoud van de studiedag te verschuiven. Een deel van het team kiest ervoor die dag te staken en
een deel kiest voor werkdrukverlaging en gaat aan de slag met o.a. hun administratie en lesvoorbereidingen.
Op vrijdag 31 januari maakt de leerkracht van groep 5 gebruik van haar stakingsrecht. Aangezien we het
stakingsrecht niet mogen ondermijnen, mogen we voor deze groep geen vervanging regelen. De kinderen van
groep 5 zijn daarom deze dag vrij. Wij hopen op uw begrip.

Ouders starten ouderpetitie voor structurele investeringen in onderwijs
Ouders maken zich zorgen over de onderwijskwaliteit in Nederland. Om die reden is de website Ouders van Nu
een petitie gestart. Onder de noemer: GOED onderwijs ik teken ervoor. De ouders willen de petitie op 30 januari
(de eerste stakingsdag) aan het kabinet gaan aanbieden. De petitiestarters roepen op om structureel te
investeren in het primair en voortgezet onderwijs.
‘De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs staat zwaar onder druk. En dat heeft grote gevolgen voor de
ontwikkeling van onze kinderen en daarmee voor de hele Nederlandse samenleving. Daarom willen wij, ouders
van nu en morgen, dat het kabinet structureel investeert in het (basis)onderwijs.’
De nood is hoog
Het is volgens deze ouders niet meer vanzelfsprekend dat hun kinderen elke dag goed onderwijs kunnen krijgen.
‘In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas, dit loopt op naar bijna
240.000 leerlingen in 2028. Het aantal kinderen per klas neemt toe, klassen worden opgedeeld of zelfs naar huis
gestuurd. Steeds vaker hebben kinderen geen bevoegde docent voor de klas en moeten scholen overstappen
naar een vierdaagse schoolweek’, zo schrijven ze op hun website.
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie?locale=nlis Vandaag al 9.068 keer ondertekend. Naast de petitie
zullen de ouders ook de ‘handtekeningen’ (getekende handen) van de kinderen aan het kabinet gaan aanbieden.
De Vreedzame school
We gaan vanaf volgende week van start met blok 4: We hebben hart voor elkaar. Dit blok gaat over
gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de
klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig
voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar.
Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de
gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op
te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig
voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat
een vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als
iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten.
Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. Daarnaast zijn we vanaf groep 3 in elke
groep bezig met het opstarten van de groepsvergadering. De groepsvergadering is een democratische vergadering
waarin de kinderen gezamenlijk besluiten nemen over onderwerpen die hen aangaan en waarin zij een stem
hebben. De kinderen mogen mee beslissen waar deze vergadering over gaat en kiezen daarbij een voorzitter die
de vergadering mag gaan leiden.
Afwezigheid Martin Kuijk
Onze Intern Begeleider Martin Kuijk is momenteel niet in staat om te werken. Hij heeft van de bedrijfsarts het
advies gekregen voorlopig rust te houden. We hopen dat hij er snel weer bovenop is, we weten op dit moment nog
niet hoelang het een en ander gaat duren. De heer George Taeye vervangt Martin de komende tijd. George is
aanwezig op dinsdag en donderdag. We wensen Martin van harte beterschap.
Even voorstellen
Beste ouders, graag stel ik me even voor, mijn naam is George. Ik vind het leuk dat ik tijdelijk als interim mag
werken op Het Palet. Ik heb gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs in bijna alle groepen en ben na verloop
van tijd gaan werken als intern begeleider. Daarna heb ik een remedial teaching bureau gestart, waar ik veel
ervaring heb opgedaan met het begeleiden van leerlingen met leer- en werkhoudingsproblemen. Momenteel werk
ik als onderwijsadviseur bij het bureau Onderwijsadvies. Daar verricht ik werkzaamheden op het gebied van
rekenen en taal. Ook voer ik regelmatig een interim-ib taak uit. In de afgelopen 3 jaar is dit mijn vierde interimklus.
10-minutengesprekken op 10 en 12 februari
Het driehoekgesprek (ouder–kind-leerkracht) staat weer gepland. Waarom een driehoekgesprek?
Voor groep 3 t/m 8 staan naast het informele contact en het inloopuur ook de vaste, geregelde momenten om
elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de kinderen en de gang van zaken in de groep.
Kinderen actief betrekken
We willen bij deze gesprekken naast u juist ook de kinderen actief betrekken. Het gaat tenslotte om hún
ontwikkeling! En wie beter dan de kinderen zelf weten hoe het hen vergaat in hun ontwikkeling. Zij weten vaak
heel goed wat hun sterke kanten zijn, of waar het beter kan, wat zij lastig vinden, hoe zij zich gedragen t.o.v. de
anderen, enz. Bovendien zijn kinderen verrassend goed in staat om te reflecteren op zichzelf. Als we dus voor hen
een plan maken, is het erg belangrijk dat zij daarbij vanaf het begin betrokken zijn. Dat geeft hen
medeverantwoordelijkheid en werkt positief op de motivatie.
Alle reden dus om kinderen aan deze gesprekken te laten deelnemen.
Groep 1 en 2
Bij de kleuters zijn de gesprekken zonder het kind.
U kunt binnenkort intekenen via het ouderportaal.

Nieuwe ouder-kind coach
Vanaf januari is Pauline Lionarons de nieuwe ouder-kind coach op Het Palet. Ze doet dit vanuit een adviserende
en ondersteunende rol. Een ouder-kind coach kan met u in gesprek gaan als u vragen heeft over de opvoeding en
ontwikkeling van uw kind(eren) of de sociale vaardigheden van uw kind. U kunt bij haar terecht als u zich zorgen
maakt of als u zich afvraagt of u zich zorgen moet maken. Blijf er niet mee rondlopen, stel gerust uw vraag. Door
met elkaar in gesprek te gaan proberen we gezamenlijk, bij voorkeur samen met school, een oplossing te zoeken
voor uw probleem. Het kan zijn dat ze u niet verder kan helpen, maar samen met u wel de juiste persoon kan
vinden om u verder te helpen.
Waar en wanneer kunt u haar vinden?
Ze is elke week op Het Palet op maandagochtend en vanaf februari elke donderdagochtend in het kantoortje van
het kleutergebouw. U kunt haar zonder afspraak aanspreken of u kunt contact opnemen via de mail
p.lionarons@amstelveen.nl of telefonisch 06 - 39 00 11 50.
Verlof
We merken dat er regelmatig verlofaanvragen zijn voor een vakantie of een weekend. De leerplichtwet geeft
hiervoor echter niet altijd toestemming. Via deze link vindt u uitleg over wanneer wel of niet verlof verleend kan
worden. School is verantwoordelijk voor het verlenen van verlof. Als wij op ongeoorloofde gronden verlof verlenen,
kunnen wij een boete van de leerplicht krijgen.
Foto's en filmpjes
In het kader van de AVG/privacywet mag u foto's die u bijvoorbeeld neemt tijdens uitstapjes of bij verjaardagen in
de kleuterklas NIET delen via social media. U kunt ze natuurlijk wel gebruiken voor eigen gebruik. Indien u ze toch
wilt delen via social media dient u toestemming te vragen aan de ouders van de kinderen die ook op de foto
staan. Mocht u dit onverhoopt vergeten en toch foto's/filmpjes delen zonder toestemming, bent u hiervoor
aansprakelijk. We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Open Podium
Vrijdag 24 januari is er weer een Open Podium voor alle groepen. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om te
komen kijken in de gymzaal. De groepen 1 t/m 4 geven een voorstelling om 11.15 uur, de groepen 5 t/m 8 om
14.15 uur. Wilt u op tijd komen, want de voordeur gaat dicht.
Het podium wordt donderdag 23 januari na schooltijd opgebouwd en op vrijdag om 15.00 uur weer afgebouwd.
We hopen dat er ouders zijn die een handje willen helpen. Vele handen maken licht werk. Alvast bedankt!
Kerstviering; een terugblik
Op donderdag 19 december mochten wij met de hele school genieten van een mooie
kerkdienst in onze Paaskerk waaraan alle groepen een bijdrage hadden geleverd aan het
kerstverhaal. Er waren mooie schapen, sterren, verrekijkers en advent doeken geknutseld. De
dominee vond ze zo mooi, dat hij ze graag wilde gebruiken voor zijn kerkdienst met kerstmis.
Groep 7 had de kerstmusical voorbereid en groep 8 had prachtige gedichten geschreven. De
kinderen hebben mooi gezongen en hebben goed naar elkaar geluisterd. Namens het team
onze complimenten aan alle kinderen. Ook bedanken we alle ouders voor de lekkere hapjes bij
het kerstdiner.
Naschoolse workshops
De komende maanden zijn er verschillende naschoolse activiteiten. Voor de workshops in de gymzaal geldt dat de
ouders de kinderen buiten bij de achterdeur kunnen opwachten.
De leraar zal de buitendeur openen na afloop van de les. Wilt u niet aanbellen bij de voordeur?
Balspelen groep 2 en 3
De nieuwe workshop is balspelen voor groep 2 en 3 (5- en 6 jarigen) en start 21 januari. Er zijn nog enkele
plekken vrij.
Start- en einddatum
Tijden
Dinsdag
21 jan. t/m 11 feb. 2020
15.00 tot 16.00 uur
Kledingadvies: gymkleding

Workshop

Naam docent

Lokaal

Balspelen
(4 lessen)
Groep 2 en 3

meester Mathieu

Het Palet-Zuid, gymzaal

Aanmelden en betalen:
Vanaf dinsdag 7 januari bij de administratie in het hoofdgebouw (gelieve niet via de mail)
Kosten € 10,- contant te voldoen bij inschrijving.

Mad Science
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe Science show op 14-2-2020, kunnen leerlingen van groep
3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus. De cursus bestaat uit volledig nieuwe
lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. De cursus is vanaf
24-3-2020 op dinsdag van 15.15 -16.15 uur. De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de
wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte
wetenschapper! Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Inschrijven kan
t/m 16-3-2020. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus
niet door. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
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Vanaf 12.00 uur vakantie t/m 23 februari
Groep 8 naar Stedelijk Museum
Gr. 6+7 naar Stedelijk/Van Gogh museum

Kerstviering in de Paaskerk

