Juni 2020, Het Palet-Zuid
www.hetpalet-zuid.nl

In deze P.S. de volgende onderwerpen:

















Laatste schooldag en aftellen
Informatie aan de ouders over de school
Oudergesprekken 2020-2021
Klassenverdeling 2020-2021
Even voorstellen: Lilian Roos
Even voorstellen: Anouk de Vries
Afscheid groep 8 in Poppentheater Amstelveen
Eerste schooldag
Oproep aan de ouders! Lezen tijdens de
zomervakantie
Ouders bedankt!
Fotograaf
Herinnering: Kamp groep 8 – let op, betaling door
huidige groep 7
TSO-contract, aan-/afmelden en opzeggen
Nieuw MR-lid
Kalender
Vakantierooster 2020-2021
Werken in ons schooltuintje

Laatste schooldag en aftellen
De zomervakantie is al bijna inzicht. Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020.
Met hierin alvast een aantal nieuwtjes voor na de vakantie!
Dit schooljaar zullen we niet snel vergeten. Door de coronacrisis hebben we als team geleerd op afstand les te
geven, flexibel te zijn, angsten te overwinnen en zijn we vooral doorgegaan. Bij de start moesten de leerkrachten
een vorm vinden om de kinderen vanuit thuis les te geven. Dit hield in: een spoedcursus leren omgaan met
Google Classroom, online materiaal en lessen voorbereiden, thuiswerk pakketjes samenstellen en soms
rondbrengen, en alle kinderen en ouders digitaal bereiken. Het was een uitdaging. Hiernaast hadden veel
leerkrachten zelf thuiswerkende kinderen. Het thuisonderwijs vroeg ook veel van u als ouder. Helpen met de
opdrachten, stimuleren om aan het werk te gaan naast een baan en huishouden is niet gering. Wel leverde dit
teamwork op en maakte het dat we elkaars talenten konden benutten.
Toen we het thuiswerken net onder de knie begonnen te krijgen, mochten we weer met halve groepen open. Dit
was opnieuw schakelen en een uitdaging om nog voor de meivakantie alles te regelen. Klassen indelen, routes
uitzetten, werk klaarzetten en daarnaast gesprekken over de veiligheid. Het vroeg veel flexibiliteit van het team.
Ons doel was om alle groepen te laten starten en de hele week open te gaan. Met halve klassen weer aan de slag
op school vroeg om meer zelfstandigheid van de kinderen tijdens de thuiswerkdagen. Na drie weken konden we
doorschakelen naar ‘volledig open’. De kinderen waren blij om al hun klasgenoten weer te zien.
Het is fijn dat we de laatste weken nog met volledige klassen aan de slag kunnen om zo samen het jaar met
elkaar af te sluiten. Na de zomervakantie zullen we deze periode met elkaar en met u evalueren. Wij zijn
ondertussen al weer bezig met het nieuwe schooljaar. De indeling van de nieuwe klassen en afscheid nemen van
groepen staan deze periode op het programma. Ondanks een lerarentekort is de formatie voor volgend schooljaar
toch weer gelukt. Het volledige nieuwe formatieoverzicht kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen. Hierin staan
alle wijzigingen en nieuwe namen. Donderdag 2 juli neemt groep 8 afscheid van de school. Zij zullen die dag om
11.00 uur op het schoolplein feestelijk uitgezwaaid worden door alle kinderen van de school
en leerkrachten.
Het team wenst iedereen een hele fijne en zonnige vakantie toe.

Informatie aan de ouders over de school
We informeren u op verschillende manieren over ontwikkelingen op school:
• Periodiek ontvangt u de digitale nieuwsbrief (‘De PS’) waarin ouders en kinderen op de hoogte gehouden
worden van actuele ontwikkelingen, wetenswaardigheden van de school en de ouderkalender met alle
activiteiten, studiedagen enzovoort.
• Regelmatig krijgt u van de groepsleerkracht een bericht via het ouderportaal over actuele en praktische zaken
die de groep betreffen. Dat kan bijvoorbeeld een verzoek zijn om materiaal mee te nemen in de onderbouw voor
een project, de aankondiging van de schoolfotograaf, verzoek om thuis te oefenen met bepaalde lesstof.
• Elke klas heeft een contactouder, die via het ouderportaal verzoeken rondstuurt om te helpen bij diverse
activiteiten zoals het begeleiden van kinderen bij excursies, bij projecten in de klas.
• Over de informatieavond krijgt u later bericht, aangezien deze aan het begin van het schooljaar i.v.m. Corona
niet fysiek op de school kan plaatsvinden.

Oudergesprekken 2020-2021
Datum
Woensdag 30 september
Maandag
05 oktober
Woensdag 18 november
Woensdag 25 november
Maandag
15 februari
Woensdag 17 februari
Maandag 28 juni

tijd
Vanaf 13.30u tot 16.30u
Vanaf 16.00u tot 19.00u
Vanaf 15.30u tot 16.30u
Vanaf 15.30u tot 16.30u
Vanaf 16.00u tot 20.00u
Vanaf 13.30u tot 16.30u
Vanaf 16.00u tot 20.00u

groep
1 t/m 8 alle ouders
1 t/m 8 alle ouders
1 t/m 4 =optioneel
5 t/m 8 =optioneel
1 t/m 8 alle ouders
1 t/m 8 alle ouders
1 t/m 8 =optioneel

Klassenverdeling 2020-2021
Hieronder vindt u een overzicht van de leerkrachten per groep en alle andere teamleden met hun
werkzaamheden. Juf Stefanie gaat genieten van haar zwangerschapsverlof en krijgt in augustus haar tweede
kindje. In januari komt ze weer werken. We wensen haar een fijne tijd en alle succes! Juf Manon neemt na de
herfstvakantie op maandagen ouderschapsverlof op, zo kan ze de eerste weken onze nieuwe juf Lilian goed
inwerken. Juf Lilian is momenteel werkzaam op de Taalschool in Amstelveen en we zijn blij haar in augustus te
mogen verwelkomen.
Juf Anouk is al een paar maanden bij ons werkzaam en zal na de vakantie ook weer ons team komen versterken.
groep
1/2A
1/2B
1/2C
3
4
5
6
7
8

maandag
Lilian
Melissa
Mettie
Riemke
Astrid
Marian
Ginger
Karin
Gerco

Intern begeleider
Taalspecialist
Rekenspecialist
Leerkrachtondersteuner
Onderwijsassistente
Onderwijsassistente
Vakleerkracht gym
ICT
Administratie:
Adjunct- directeur
Directeur

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

dinsdag
Lilian/Manon
Melissa
Mettie
Riemke
Anouk
Marlene
Ginger
Karin
Gerco

woensdag
Manon
Melissa
Mettie
Riemke
Astrid/Anouk
Marlene
Ginger
Karin
Gerco

donderdag
Manon
Ilona
Anouk
Riemke
Astrid
Marian
Sven/Ginger
Eva
Gerco

vrijdag
Lilian
Ilona
Mettie
Riemke
Astrid
Marlene
Sven
Eva
Gerco

Martin
Karin
Stefanie
Lisette (ma,di,do,vr)
Ellen
Ilona
Mathieu (di en do)
Manon (di), Ginger
Françoise
Eva
Annemarie

Stagiaires
Het Palet- Zuid is een gecertificeerde opleidingsschool, dat houdt in dat alle leerkrachten geschoold zijn in het
opleiden van toekomstige collega’s. Ieder jaar bieden wij een aantal studenten van de PABO de gelegenheid om
hun stage op onze school te vervullen. Al naar gelang hun studiejaar zullen zij meer of minder tijd voor de klas
staan. Tijdens de stage behoudt de groepsleerkracht altijd de verantwoordelijkheid. Ook stagiaires die een
opleiding volgen tot onderwijsassistent bieden wij, indien mogelijk, de gelegenheid om stage te lopen.

LIO (leraar in opleiding)
Ook dit schooljaar zal weer een zij-instromer en een leraar in opleiding (lio-er) ons team versterken. Lio-ers zijn
studenten die hun studie aan de lerarenopleiding met succes hebben afgerond. Zij krijgen de gelegenheid
praktijkervaring op te doen. Zij staan niet alleen een paar dagen per week fulltime voor de klas, maar nemen o.a.
ook deel aan de vergaderingen, studiedagen, 10-minutengesprekken en de organisatie van evenementen. Er is
regelmatig overleg met de reguliere leerkracht van de groep en de eindverantwoordelijkheid ligt ook bij deze
leerkracht. De ouders kunnen zowel bij de eigen leerkracht als bij de lio-er terecht. Dit schooljaar komt in groep 7
meester Sven stage lopen op donderdag en vrijdag. Wij wensen alle stagiaires veel plezier bij ons op school.
Even voorstellen: Lilian Roos
Met heel veel plezier ga ik vanaf augustus aan de slag bij de kleuters. Momenteel ben ik
werkzaam op de Taalschool van onze stichting. Daar leren anderstalige kinderen de
Nederlandse taal, waarna ze doorstromen naar een andere basisschool. Ook op de Taalschool
werk ik met kleuters. Ik vind het een heerlijke leeftijd om mee te werken. Knutselen, verhalen
vertellen, liedjes zingen, spelletjes, kleuters kunnen daarvan zo volop genieten. Ik heb dan
ook veel zin in het aankomende schooljaar!
Even voorstellen: Anouk de Vries
Hallo allemaal,
afgelopen maart ben ik begonnen in groep 6. Na drie weken gingen de scholen
dicht i.v.m. corona en heb ik voornamelijk op de noodopvang gewerkt.
Op dit moment geef ik op donderdag en vrijdag les is groep 5.
Ik vind het Palet Zuid een heel leuke school en heb dan ook veel zin in aankomend
schooljaar. Ik geef dan twee dagen les in groep 4 en sta één dag bij de kleuters.

Afscheid van groep 8 in het Poppentheater Amstelveen
We zijn blij dat de afscheidsmusical toch door kan gaan, door de coronacrisis kan het helaas niet in de school
plaatsvinden. We hopen op 1 juli beide ouders te kunnen uitnodigen, we wachten nog even de officiële kanalen
af. De opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en andere familieleden kunnen op een later tijdstip van de musical
genieten, aangezien alles wordt gefilmd!
De leerlingen van groep 8 oefenen enthousiast voor de afscheidsmusical. Met veel plezier en grote inzet worden
de scenes nu achter elkaar gespeeld, worden de dansjes gerepeteerd en staan we geregeld te wachten tot
degene die wat hoort te zeggen, start….. .
Het afscheid staat gepland op woensdag 1 juli. ’s Morgens wordt de musical nog één keer achter elkaar geoefend,
zonder publiek. In de middag is de generale repetitie. Hierbij zijn de leerkrachten aanwezig en ’s Avonds is de
voorstelling voor de ouders.
Eerste schooldag
We blijven de richtlijnen van het RIVM ook bij de start van het nieuwe schooljaar volgen.
De schooltijden
Let op: de maatregelen en aanvangstijden en eindtijden blijven ongewijzigd i.v.m. de Corona maatregelen.
Maandag dinsdag, donderdag:
Groep 6-7-8: 8.20u - 14.35u
Groep 3-4-5: 8.30u - 14.45u
Groep 1-2 : 8.45u - 14.55u
Woensdag:
Groep 6-7-8: 8.20u – 12.05u
Groep 3-4-5: 8.30u - 12.10u
Groep 1-2 : 8.45u - 12.15u
Vrijdag:
Groep 6-7-8: 8.20u - 14.35u
Groep 5
: 8.30u - 14.45u
Groep 3-4 : 8.30u - 12.00u
Groep 1-2 : 8.45u - 12.05u
Let op: De pauzetijd tussen de middag is 45 minuten. We adviseren u om uw kind over te laten blijven, aangezien
dit rustiger is voor uw kind en effectiever voor ons onderwijs. Helaas moeten we wel weer TSO kosten gaan
rekenen i.v.m. de betaling van onze TSO medewerkers. (zie voor betaling het kopje TSO contract in deze
nieuwsbrief). De leerkracht informeert u via het ouderportaal over de pauzetijden, deze zijn per groep verschillend.

We nemen contact op met de opvangorganisatie over de ophaal tijden. Mocht de opvang later komen ophalen,
dan blijven de kinderen in de eigen groep. (Neemt u voor de zekerheid ook even contact op met uw BSO)
Op dinsdag en donderdag krijgen de kinderen uit de groepen 3-8 gym, dus denkt u aan de gymspullen!
Oproep aan de ouders! Lezen tijdens de zomervakantie
Waarom deze oproep?
In de loop van groep drie ontdekken de kinderen dat ze kunnen lezen. De eerste helft van dat jaar zijn
leerkracht en leerlingen een flink deel van de dag ermee bezig. En als alles goed gaat, zijn de meeste
kinderen rond de kerstvakantie of iets later in staat om een eenvoudig tekstje hardop voor te lezen.
Het wonder is dan geschied: ik kan lezen!
Aan het begin van het schooljaar was het nog geheimschrift voor het kind en nu is het zomaar in staat
om de code te breken.
Op dit moment in de leesontwikkeling is lezen een vaardigheid die de meeste groei- en
ontwikkelkansen heeft als er veel gelezen wordt. En dan bij voorkeur op initiatief van de leerling zelf.
Als het kind ontdekt dat lezen leuk is, dan wordt er bij de juiste aanvoer van leesstof in de tweede helft
van groep drie heel erg veel gelezen. Een van de voorwaarden hierbij is dat het kind van verhalen
houdt of veel wil weten. De meeste ouders zijn in deze periode onder de indruk van de leeshonger van
hun kind.
Maar… de laatste jaren merken we dat de kinderen wel willen lezen maar dat er ook nog zoveel
andere leuke dingen zijn om te doen. Ze doen liever iets dan dat ze rustig gaan zitten lezen. Op zich is
daar niets mis mee. Maar om het leren lezen lekker vlot te laten verlopen moet er meer geoefend
worden. En juist deze fase in de leesontwikkeling waarin ze op dat moment zijn, vraagt erom dat ze
heel veel en vaak lezen.
Kortom: het lezen moet geautomatiseerd worden.
Voor de kinderen die niet zo veel lezen en die het niveau nét aankunnen is het van groot belang dat ze
- ook als het vakantie is - blijven lezen. Als dit niet gebeurt dan zakt de leesvaardigheid zodanig, dat
het begin van groep vier moeizaam verloopt. Het weer opstarten van de leesvaardigheid kost dan veel
energie en aandacht. In de praktijk blijkt ook dat een aantal kinderen gefrustreerd raakt en het lezen
als een vervelende opdracht gaat zien.
Oproep:
Ouders (maar het mogen natuurlijk ook grootouders zijn): zorg ervoor dat uw kind in de
zomervakantie voldoende leesmoment heeft.
1. Leesbingo
10 minuten lezen op leuke, gekke plekken. Daarna mag je een bingovakje inkleuren. Wie heeft als eerste de
bingokaart vol?
2. Letterbingo (leuk voor in de auto)
Kijk goed rond. Zie jij een letter van de bingokaart? Noem de letter hardop en streep deze daarna door op de
bingokaart? Wie heeft als eerste een rijtje vol? Of zelfs een hele kaart?
3. Toneel-leeskaart
Lezen wordt nog leuker al je er een spelletje van maakt. Pak een dobbelsteen en een leuk boek en laat maar
horen op welke stoere manier of deftige manier jij een tekst kunt lezen.
4. Hardop – denk – kaart
Lezen is leuk, maar hardop nadenken bij de tekst is nog veel leuker. Kies met je vinger een vraag of draai aan
het wijzertje. Wat kun jij allemaal bedenken bij dit verhaal?
5. Leesmeter
Wil je zien hoeveel je al gelezen hebt? Houd dan jouw eigen leesmeter bij! Kleur elke keer als je gelezen hebt
een vakje in. Hoeveel leesmeters kun jij maken?
Ouders bedankt!
Elk jaar worden we op het Palet-Zuid fantastisch geholpen door veel ouders bij diverse activiteiten. Te denken valt
aan zitting in de MR en de ouderraad, hulp van de klassenouders, leesmoeders, TSO-ouders, luizenouders,
bibliotheekouders, creaouders, hulp bij feesten en voor allerlei hand- en span diensten. Hartelijk dank voor alle
hulp! Wij hopen natuurlijk volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen!
Fotograaf
De fotograaf komt dit jaar op woensdag 2 september; er zal alleen een individuele foto en een groepsfoto
gemaakt worden.

Herinnering: Kamp groep 8 – let op, betaling door huidige groep 7
Het lijkt nog ver weg, maar over een paar maanden gaat uw kind op kamp! Op woensdag 23 september 2020
vertrekt groep 8 met de bus richting Stroe en op vrijdag 25 september komen zij weer terug. Ze verblijven op in
accommodatie Klein Anker. Meer informatie over de locatie en het programma volgt in het nieuwe schooljaar. De
bijdrage aan het kamp bedraagt €70,-. Dit is inclusief de bus.
Wilt u zo vriendelijk zijn om het kampgeld voor maandag 17 augustus over te maken aan de ouderraad.
Rekeningnummer: NL58INGB0008983019 ten name van: OUDERRAAD HET PALET ZUID te Amstelveen. Onder
vermelding van: “kampgeld” en voor-/achternaam van uw kind.
TSO-contract, aan-/afmelden en opzeggen
We gaan onze TSO medewerkers weer inzetten en daarom de TSO inning weer opstarten.
Er zijn twee manieren waarop u gebruik kunt maken van de TSO:
1. Contract:
U neemt structureel vaste dagen in de week af. Dit contract loopt door tot aan het einde van groep 8 tenzij u
eerder opzegt. De ingangsdatum voor het contract is op de 1e of de 16e van de maand tenzij er gestart wordt
aan het begin van een nieuw schooljaar. De opzegtermijn is 1 maand en dient schriftelijk te geschieden voor
het einde van de maand of voor de 15e van de maand. Wanneer u een jaarcontract sluit, betaalt u een uur
prijs van € 1,50. Het jaarcontract is gebaseerd op 40 schoolweken, u betaalt een gemiddeld maandbedrag. De
kinderen kunnen structureel (contract) van de TSO-voorziening gebruik maken als er een inschrijfformulier TSO
is ingevuld. Dit formulier is te verkrijgen bij de administratie.
2. Incidentele opvang:
U neemt variabele dagen af via een strippenkaart. Voor kinderen die incidenteel gebruik maken van de TSO
kan een strippenkaart worden aanschaft. Indien u gebruik maakt van incidentele opvang betaalt u een uur
prijs van € 2,25. Dit formulier kunt u ook verkrijgen bij de administratie.
Afmelden:
Kinderen die op vaste dagen overblijven of op al afgesproken dagen overblijven worden 's ochtends telefonisch
afgemeld tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Alleen met een briefje mag uw kind tussen de middag bij een ander kind
eten!
Opzeggen:
Tussentijds kan worden opgezegd, dit dient schriftelijk te gebeuren en er dient een opzegtermijn van een maand
in acht te worden genomen.
Wijze van betalen & betalingsvoorwaarden:
De kosten voor het gebruik maken van de voorziening voor de TSO worden automatisch afgeschreven. Het
incasseren gebeurt rond de 26e van de maand in vijf termijnen (september/november/januari/maart/mei). Wordt
de automatische incasso geweigerd, dan wordt per maand € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Van onderbouw naar bovenbouw?
Als uw kind van de onderbouw naar de bovenbouw gaat is het mogelijk om ook op vrijdag van de TSO gebruik te
maken. Hiervoor vult u het mutatieformulier in. Dit kunt u bij de administratie halen.
Van groep 7 naar groep 8?
Gaat uw kind naar groep 8 en mag het tussen de middag alleen naar huis? Vergeet dan niet de TSO op te zeggen!
Voor verdere informatie verwijs ik u naar de brief “Veranderingen in de TSO” van 27-06-2019 op het ouderportaal.

Nieuw MR-lid
Marianne Geersing is afgetreden. Met bloemen en een cadeaubon hebben we haar bedankt voor haar inzet en
constructieve feedback de afgelopen periode. In de vorige nieuwsbrief heeft u een oproep kunnen lezen voor een
nieuw lid van de Medezeggenschapsraad (MR). Wij zijn blij u te kunnen melden dat vier kandidaten zich hebben
gemeld om zitting te nemen in de MR. Na de zomervakantie zullen de verkiezingen plaatsvinden.
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Bijlage vakantierooster en studiedagen 2020-2021

Vakantierooster en studiedagen Het Palet-Zuid 2020 - 2021
vakantie/vrije dag
eerste dag
Eerste schooldag
17-8-2020
Studiedag
16-9-2020
Herfstvakantie
12-10-2020
Studiedag
19-10-2020
Studiedag
25-11-2020
Sinterklaas continu rooster tot 14 uur 4-12-2020
uur
Kerstvakantie
middag vrij
18-12-2020
Kerstvakantie
21-12-2020
Studiedag
3-2-2021
Voorjaarsvakantie
22-2-2021
Studiedag
1-4-2021
Goede Vrijdag
2-4-2021
e
2 Paasdag
5-4-2021
Koningsdag
27-4-2021
Meivakantie
3-5-2021
e
2 Pinksterdag
24-5-2021
Studiedag
9-6-2021
Zomervakantie
9-7-2021

laatste dag

t/m 16-10-2020

t/m 1-1-2021
t/m 26-2-2021

t/m 14-5-2021

t/m 20-8-2021

wie
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 4
groep 5 - 8
groep 5 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8

