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Bezoek uit Peru

Vreedzame school
We zijn deze periode bezig met blok 4: We hebben hart voor elkaar:
In dit blok leren kinderen hun gevoelens herkennen en ermee om te gaan.
De lessen zijn gericht op:
-Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
-Het herkennen en benoemen van gevoelens
-Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen
-Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
-Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
-Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
-Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
-Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
-Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
-Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
-Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
-Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt
Peruaans bezoek
Het zal u niet ontgaan zijn; onze Peruaanse collega’s uit Villa el Salvador, de partnerstad van Amstelveen, zijn
deze week op werkbezoek bij ons en bij BS Rembrandt. Drie leerkrachten met een tolk bezoeken verschillende
klassen en maken kennis met leerlingen en leerkrachten. Ze hopen inspiratie op te doen op de volgende
gebieden; gedifferentieerd werken, bewegend leren en meervoudige intelligentie. Ze zijn zeer onder de indruk van
alles wat ze gezien en meegemaakt hebben en gaan met een koffer vol ideeën a.s. zondag terug naar huis.
Schoolbreed thema:” Wat een Kunst! “
Deze eerste drie weken na de voorjaarsvakantie zijn we in de gehele school bezig met moderne kunst. Voor alle
groepen staan er meerdere activiteiten gepland. Nadat juf Annemarie maandagochtend begonnen is aan het
maken van een meesterwerk van alle leerkrachten, hebben de kinderen in de middag 3D kunstwerken gemaakt.
Jong en oud hebben in kleine groepjes samengewerkt. De resultaten zijn geweldig! Echt mooi om te zien hoe
kinderen van verschillende leeftijden samen tot inventieve en creatieve oplossingen komen.
Alle groepen gaan naar een museum
Groep 1-2: De verhalenkoffer in de bibliotheek van Amstelveen
Groep 3 en 4: Cobra museum
Groep 5: van der Togt museum
Groep 6: Van Gogh museum
Groep 7 en 8: Stedelijk museum
De groepen 5 t/m 8 bezoeken ook nog ateliers in de buurt van school.
We sluiten dit mooie project af met een tentoonstelling op maandag 16 maart van 17.30u-18.30u. Alle ouders,
opa’s en oma’s, etc. Zijn van harte welkom om samen met de kinderen het gemaakte werk te bewonderen.
Schrijft u dit dus alvast op in uw agenda. De volgende dag, 17 maart, zijn de kinderen vanwege een studiedag
lekker vrij.

Invloed leesopvoeding
Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer, zijn
leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs.
Kinderen spiegelen zich aan het leesgedrag van hun ouders. Behalve het voorbeeld dat ze thuis krijgen, heeft ook
de directe leesbegeleiding invloed. Ouders die voorlezen en discussiëren over boeken, stimuleren blijvend het
leesplezier van hun kinderen.
 Voorlezen
Voorlezen is belangrijk voor de leesontwikkeling van peuters en kleuters. Er is minder kans op leesproblemen op
latere leeftijd wanneer ouders hun jonge kinderen regelmatig voorlezen.
Het ministerie van OCenW schat dat 100.000 kinderen tussen 2 en 5 jaar een verhoogd risico hebben op
leesproblemen.
 Onderzoek
Door Prof. Dr. Adriana Bus is onderzoek gedaan naar het leesgedrag van peuters en de verdere ontwikkeling. Het
onderzoek heeft aangetoond dat als kinderen van jongs af aan worden voorgelezen, 64% van de risicokinderen
toch goed leert lezen. Zonder voorlezen zal maar 36% probleemloos gaan lezen.
 Voorleestips
Kies een boek dat je zelf ook leuk vindt om voor te lezen. Je enthousiasme zal merkbaar zijn en hij zal daardoor
leren dat een boek lezen vooral leuk is. Daarnaast is het minder erg een leuk boekje voor de tiende keer opnieuw
voor te lezen dan een boekje dat vanaf het begin al tegenstaat.
Houd bij de keuze van je boekje rekening dat de inhoud en het taalgebruik aansluit bij de belangstelling van je
kind. Illustraties en een duidelijke verhaallijn zijn belangrijk.
 Zelf lezen
De meeste kinderen beginnen met 6 – 7 jaar met lezen. Om te leren lezen moet een kind aan een aantal
voorwaarden voldoen:
1. inzicht hebben in structuren
2. klank- en schriftbeeld kunnen koppelen
3. concentratie kunnen opbrengen
4. taalvaardig zijn
5. ervaring hebben met taal (onder andere boeken)
Ga wel door met voorlezen, ook wanneer je kind al zelf kan lezen. Blijf volhouden. Lees elkaar om de beurt een
hoofdstuk voor.
 Aantrekkelijk
De eerste boekjes om te leren lezen zijn heel aantrekkelijk gemaakt met bijzondere afbeeldingen, een mooie
bladspiegel, eenlettergrepige woorden en korte hoofdstukjes. Bij het zelf leren lezen, en bepalen welke boekjes
passen bij de ontwikkeling van je kind, is gekozen voor een AVI-systeem. Elk kinderboekje wordt ingedeeld in één
van de negen AVI-niveaus.
Kinderen 8-12 jaar
Van 8 – 12 jaar krijgen kinderen interesse voor de natuur, de omgeving en de mensen. Zij zoeken in hun boeken
een zeker realisme. De leerfase is aangebroken en er komt een verschil in voorkeur en leesvaardigheid.
Kinderen krijgen interesse voor historische-, fantasie- en avonturenverhalen. Voor deze leeftijdsgroep zijn er heel
veel boeken voor handen, variërend in: niveau, lengte, lettergrootte, thema en beeld.

Oudertevredenheidspeiling
Het Palet-Zuid neemt deel aan de Oudertevredenheidspeiling van Vensters Scholen op de kaart, een onafhankelijk
onderzoek. Mogen wij u vragen om het online-enquêteformulier in te vullen? Dit neemt ongeveer 2-3 minuten in
beslag. Door uw meningen over Het Palet-Zuid te geven kan de school het onderwijs en de zorg voor uw kind
verder verbeteren en nog beter afstemmen op uw wensen. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en
volledig anoniem verwerkt. U kunt slechts 1x per gezin de vragen invullen. In het nieuwsbericht op het
Ouderportaal vindt u de link met het vragenformulier.
De Gouden Eeuw
Afgelopen periode hadden groep 7 en 8 “De Gouden Eeuw” als thema. Tijdens de lessen Beeldende Vorming
hebben de kinderen onder andere mooie poppenhuizen en zilverwerk gemaakt. In de klas hebben we het gehad
over de scheepvaart, slavernij, handel en kunst. Tijdens de afsluiting op woensdag 12 februari konden de
kinderen hun kunstwerken, toneelstukjes en mindmaps aan de ouders laten zien.
Bericht van de Ouderraad: Herinnering ouderbijdrage (helaas is pas 50% betaald)
Er zijn inmiddels al enkele oproepen gedaan voor het betalen van de ouderbijdrage en tot nu toe heeft dat ervoor
gezorgd dat er slechts voor de helft van de leerlingen betaald is. Veel dank voor die bijdragen natuurlijk!
We hebben een deel van die inkomsten kunnen gebruiken voor Sinterklaas en Kerst, maar komen nog heel wat
tekort voor de aankomende activiteiten: Pasen, Schoolreisje (groep 3-8), Paletdag (groep 1-2), Sportdag, Eindfeest
etc. We willen u via deze weg nog een keer vriendelijk, maar toch ook wel dringend verzoeken om uw bijdrage van
€ 50,- per kind over te maken (ouders van nieuwe kleuters betalen naar rato).
U doet dit op bankrekening: NL 58 INGB 0008 9830 19 onder vermelding van [naam kind]
Uw bijdrage is hard nodig! Namens alle kinderen veel dank daarvoor! Als u meerdere kinderen op Het Palet heeft
check dan of u voor ieder kind betaald heeft. Met vragen kunt u zich wenden tot de penningmeester van de
Ouderraad Bram Tilmanns (ouder groep 5 en 1,2C) of via de mail: or.hetpalet@ogamstelland.nl
Nieuwe naschoolse workshops
Olympische Kinderspelen groep 2 en 3
De nieuwe workshop is Olympische Kinderspelen voor groep 2 en 3 (5- en 6 jarigen) en start 10 maart. Dit keer
zijn het 6 lessen, de laatste les is 21 april (17 maart geen les i.v.m. de Studiedag)
Start- en einddatum
Tijden
Dinsdag
10 maart t/m 21 april 2020
15.00 tot 16.00 uur
Kledingadvies: gymkleding

Workshop

Naam docent

Lokaal

Olympische Kinderspelen
(6 lessen)
Groep 2 en 3

meester Mathieu

Het Palet-Zuid, gymzaal

Aanmelden en betalen:
Vanaf maandag 2 maart bij de administratie in het hoofdgebouw (gelieve niet via de mail)
Kosten € 15,- contant te voldoen bij inschrijving.
MadScience
Na een spetterende show kunnen kinderen weer opgegeven worden voor een MadScience cursus.
Deze start 24 maart en is op dinsdag.
Inschrijven kan tot 15 maart op inschrijven www.mad.science.nl
Vervolg cursus Spaans
De cursus Spaans gegeven door Sandra Lopez was een groot succes. Deze cursus krijgt een vervolg. Ook als je
de eerste cursus niet hebt gevolgd kun je meedoen in de tweede ronde. Via het ouderportaal ontvangt u meer
info of kijk op www.123Spaansleren.nl
Typecursus
De cursus van de Type-tuin gaat definitief door! Het zijn 8 lessen voor groep 6 t/m 8 en er zijn nog plekken
beschikbaar. De kosten zijn €185,- inclusief examen. De eerste les is donderdag 5 maart van 16.45 - 17.45
uur. Aanmelden via: www.typetuin.nl/aanmelden/start
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?
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Maart
Cobra Museum groep 3+4
Van der Togt Museum groep 5
Bibliotheek Amstelland groep 1+2
Studiedag – alle leerlingen vrij
Inloopuur groepen 1-8
PS
Open Podium groepen 1-8

Zing ‘Es optreden in de Schouwburg

De Peruaanse collega’s bij de Zaanse Schans
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April
Inloopuur groepen 1-8
Paasontbijt
Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij
2e Paasdag – alle leerlingen vrij
PS
Koningsspelen
Start CITO groep 8
Meivakantie t/m vrijdag 8 mei

Een gezonde traktatie

Schrikbeeld bij personeelstekort: een plofklas

