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Weer naar school!
Wat fijn om de school weer vol met kinderen te zien. Als team hebben we de kinderen uiteraard
enorm gemist de afgelopen twee maanden en zijn we blij om die vertrouwde snoetjes weer te zien.
Een school zonder kinderen is natuurlijk helemaal niks. Het zal wel weer even wennen zijn om de
draad weer op te pikken. Na zo’n lange tijd thuis te hebben gezeten, ben je als kind nu weer
onderdeel van een grote groep. Helaas moeten we nog geduld hebben om de groepen weer
compleet te hebben. Voorlopig moeten we het doen met halve klassen. Dat heeft ook voordelen,
het is lekker rustig op school en er is net even wat meer aandacht voor ieder kind. Zo krijgen
leerkrachten de leerlingen weer goed in het vizier. Er is werk aan de winkel en dat proberen we op
een zorgvuldige manier te doen. Niet alleen pakken we de draad weer op met “live” instructies voor
alle vakken en “echte” hulp bij de verwerking van de stof, maar met name hebben we aandacht voor de
emotionele en sociale ontwikkeling op school. Want dat is nu net wat we allemaal het meest gemist hebben; het
“echte” contact waardoor we de kinderen leren samenspelen en samenwerken. Gelukkig biedt onze methode “De
Vreedzame School” goede handvatten om hier bewust mee om te gaan. Uiteraard doen we er alles aan om
verstandig om te gaan met hygiëne om zo enige risico’s van verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We
merken dat de kinderen zeer goed door u zijn geïnstrueerd. Dank daarvoor! We gaan er ook nu een bijzondere tijd
van maken!
Bewegingsonderwijs
Weer samen sporten is belangrijk en dat doen we de komende tijd op een zo verantwoord mogelijke manier. De
gymzaal wordt nog niet gebruikt, maar meester Mathieu verzorgt twee keer per week een buitenactiviteit. Normaal
gesproken geeft hij les aan groep 3 t/m 8, maar in deze periode zal hij ook de groepen 1,2 begeleiden en zo actief
mogelijk maken op het schoolplein. Kinderen hoeven zich tijdens deze beweegactiviteiten niet speciaal om te
kleden. Er wordt ook niet gedoucht. Het is wel handig als de kinderen makkelijke kleding en buitensportschoenen
aan hebben op dinsdag en donderdag.
Muziek
We zijn blij dat juf Rosanne weer komt zingen en muziek maken. Ze komt de komende weken alleen voor groep 3
t/m 6 en de lessen zullen iets korter zijn. We gaan het zo regelen dat alle halve groepen eens per twee weken les
krijgen.
Engels op afstand
Meester James geeft vanaf deze week aan groep 7 en 8 online les op woensdag. Kinderen worden in kleine
groepjes op vaste momenten verwacht en uitgenodigd voor een Google Meet. De eerste keer was nog even
zoeken naar de juiste vorm, maar daar worden we snel handig in.
Huiswerk
Alle kinderen krijgen nu twee dagen les op school. Daarnaast ontvangen zij een dag of weektaak van de
leerkrachten met werk dat ze kunnen doen op de dagen dat ze niet naar school komen. Het werk is veelal
zelfstandig te maken, maar kinderen blijven wel aanmoediging en ook enige sturing nodig hebben. Kinderen die

helemaal nog niet naar school komen, zijn uiteraard nog meer afhankelijk van u als ouders wat betreft het
schoolwerk, aangezien het onderwijs op afstand door de leerkracht is gestopt.
Cito toetsen einde schooljaar
In verband met de ongewone situatie op dit moment hebben we met de hele Onderwijsgroep besloten om de
eindejaarstoetsen uit te stellen te begin van het volgend schooljaar.
Medezeggenschapsraad (MR); ouder gezocht
Marianne Geersing, ouder van Alex (groep 7), Nikki en Lois (inmiddels op de middelbare school) neemt afscheid
van de MR. We bedanken haar enorm voor haar jarenlange actieve inzet en betrokkenheid, dank je wel Marianne!
De MR is op zoek naar een nieuwe ouder die zich hiervoor wil inzetten. De MR is een officieel inspraakorgaan die
ouders en leerkrachten de mogelijkheid biedt mee te denken en beslissen over zaken die de school aangaan. De
MR bestaat uit twee ouderleden en twee leerkrachten. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het
medezeggenschapsreglement. De MR van Het Palet-Zuid is actief betrokken bij de school. De MR denkt mee in de
ontwikkeling van beleid en actuele zaken die de school betreffen, zoals de vakantieplanning, het schoolplan, de
schoolgids, overblijfbeleid, personeelszaken, de schoolbegroting etc. Waar nodig adviseert de MR de directeur en
toetst beleid en beleidsstukken. De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar.
Wil jij je inzetten voor onze school? Wij zien graag je aanmelding als kandidaat tegemoet via
mr.hetpalet@ogamstelland.nl vóór 12 juni. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen, zullen er verkiezingen
plaatsvinden. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Kim Liebing, ouder van Christian (groep 3) en
Josephine (groep 2) via kim.liebing@gmail.com of 06-51268173.
Online opdracht groep 6
In groep 6 hebben wij gewerkt rondom het thema De Oude Egyptenaren. Eén van de opdrachten was: schrijf een
verhaal met vier kinderen. De kinderen gingen met elkaar in een Hangout Meet en schreven toen samenwerkend
één verhaal. De leerkracht kon vervolgens via de versie geschiedenis precies volgen wie wat typte, wiste of
verbeterde. Hieronder een voorbeeld van een eerste versie van zo’n verhaal. Super leuk om te zien hoe de
kinderen op afstand online konden samenwerken! Na deze versie volgden nog allerlei verbeteringen en
aanvullingen, maar in dit voorbeeld is prachtig te zien dat de bijdrage van ieder kind een eigen kleur heeft. Hier
gaan we zeker in de klas mee verder!
Er was een mummie die zat te lopen. Hij was lief, maar niemand wou zijn vriend zijn. Maar toen kwam hij bij de
Nijl. Er kwam een mens uit de Nijl lopen. Hij leek op een farao. Hij liep naar de mummie toe, en gaf hem een
magische staf. Maar plotseling overspoelde er een grote golf het mens en sleurde hem mee.
Na een tijdje was de golf gestopt en was opeens ergens anders. De mummie stond op en keek rond, maar hij kon
zijn staf niet meer vinden. Toen kwam hij een schrijver tegen, de schrijver zag de staf in een boom zitten. Later
maakte een farao een wandeling langs die boom, klom in de boom, pakte de staf, en gaf het aan de Mummie. De
Mummie gromde, maar niemand wist wat hij zei. De schrijver kon de Mummie verstaan, want hij heeft mummie
taal geleerd op school, hij vertaalde het en de mummie zei: “Dank je wel, en doei.” Maar de Nijl nam de staf weer
mee door een golf. Wat is er toch aan de hand? Dacht de Mummie. Toen de Nijl de staf had meegenomen,
sprongen de schrijver en de mummie in de Nijl. De Mummie kon niet zwemmen, dus ging hij gewoon meedrijven
met de kracht van de Nijl. Na wat uren kwam hij in israël. Hij kon de staf niet vinden. Daarna kwam hij in Irak.
Toen hij in Irak was, ging de schrijver over zichzelf vertellen. De schrijver ging zijn hele verhaal vertellen. ‘Het
begon toen ik 8 was. Ik was in het bos, ik was aan het spelen en toen viel ik in een gat. Ik werd niet meer wakker
tot nu…’ Toen ik wakker was geworden, kon ik ineens schrijven en lezen, dat was raar. Hij vertelde zijn het hele
verhaal in het Mummie taal. Toen had de Mummie geen zin meer. hij ging terug naar Egypte. Toen ze in Egypte
waren kwamen ze een farao tegen en die begon ook zijn verhaal te vertellen. De farao zei de hele verhaal van zijn
leven, maar de Mummie was zo moe dat hij boos gromde. Toen dacht hij: Als ik de Nijl zou drinken krijg ik dan
krachten? Maar toen kwam er weer een golf van de nijl. Hij bracht een brief mee, in die golf. er stond op: Die staf
nam ik de hele tijd mee omdat ik hem heb gemaakt. Ik wil hem graag houden. Toen de Nijl dat zei begon de
mummie hard te grommen. Hij liep weg en kwam nooit meer terug.* _ *
Gemaakt door: Julia, Nina, Arsam en Dex.

Het team werd verrast met prachtige tulpen, aangeboden door een gezin van
school als dank voor al het werk van de afgelopen maanden. Hartelijk dank!
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