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De Vuilnismannen aan de slag in de gymzaal

De Vreedzame School: We lossen conflicten zelf op
We starten met de lessen uit Blok 2: We lossen conflicten zelf op. Het doel van de lessen in dit blok is
kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere
gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt
bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar
je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven.
Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie
manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert
agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook
rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing. In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten
op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van
het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je
eigen mening en met kritiek omgaat. Er wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld.
Muziekles
Muziek geven bij de kleuters is een feestje. Elke week weer. Het geeft zoveel plezier.
We luisteren naar muziek, bewegen op muziek, lezen muziek, noteren muziek, maken muziek en zingen heel veel
liedjes. De kleuterjuffen zingen door de dag heen routineliedjes over bijv. de dagen van de week, het in de rij
komen staan, opruimliedjes en een liedje voor het fruitmoment. Soms luisteren we liedjes via het digibord of doen
een dansje. Bij ieder vier keer wijzer thema leren we een lied.
De eerste weken van het schooljaar leerden alle kleuters "Het kleurenlied", het zeemansdansje van Woeste
Willem en gingen ze lekker aan de slag met de boomwhackers. Dit zijn vrolijk gekleurde plastic buizen van
verschillende lengtes en met verschillende klanken. Als je er mee op je hand of been slaat komt er een toon uit.
Zo kun je samen muziek maken. We boffen maar dat we op school een hele tas vol boomwhackers hebben!!!
Maar ook in groep 3 t/m 8 worden er vrolijke actieve muzieklessen gegeven. Alweer voor het derde jaar volgen we
de leerlijn muziek van loket cultuureducatie Amstelland. In alle groepen wordt hier wekelijks mee gewerkt.
Juf Pien, vakdocent muziek, geeft muziekles in de groepen 3 t/m 8 en juf Lisette in de 1/2 groepen.
De groepen 3,5,7 doen ook dit schooljaar weer mee aan het Zing Es project. Het Palet, daar zit muziek in!
Kinderboekenschrijvers op bezoek
We zijn heel blij dat we dit jaar weer twee beroemde en bekroonde kinderboekenschrijvers mogen ontvangen op
Het Palet. Donderdag 1 oktober komt Jozua Douglas in groep 5 t/m 8. Hij heeft inmiddels 31 kinderboeken
geschreven waaronder “De verschrikkelijke badmeester”. Op dinsdag 6 oktober komt Tjibbe Veldkamp bij de
kleuters, groep 3 en 4. In 2011 schreef hij het kinderboekenweekgeschenk “Bert en Bart redden de wereld”. Dat
boek staat in onze eigen schoolbibliotheek.

Leesplezier op Het Palet
Regelmatig nemen we op Het Palet de leesmonitor af. Dit is een onderzoekje naar het leesplezier van leerlingen
op onze school. De aandacht die we besteden aan lezen blijkt een positief resultaat op te leveren!
De jongens vinden lezen iets vaker leuk dan het landelijk gemiddelde en de meisjes vinden lezen veel vaker leuk
dan het landelijk gemiddelde. Ook wat betreft het thuis lezen laten de leerlingen van Het Palet een iets positiever
beeld zien dan het landelijk gemiddelde. Wel blijkt uit de monitor dat het boekenbezit van leerlingen op onze
school relatief laag is. Er zijn minder vaak boeken thuis en er worden minder vaak boeken cadeau gedaan. Wel
wordt er veel gebruik gemaakt van de Openbare Bibliotheek.
Gelukkig is die in de buurt en is het lidmaatschap en het lenen van boeken daar gratis!
Wat doen wij nu met zo’n onderzoek?
We besteden extra aandacht aan het vergroten van het leesplezier bij de jongens, door het geven van speciale
leesplezierlessen voor jongens. Ook zorgen we bij de aanschaf van nieuwe boeken, dat er voldoende boeken
worden aangeschaft die aansluiten bij hun interesses. Met kinderen die lezen echt niet leuk blijven vinden, voeren
we leesgesprekjes, waarin we er met de kinderen proberen achter te komen of er niet toch boeken te vinden zijn,
die ze wel leuk vinden om te lezen. Ook wat betreft het boekenbezit thuis valt er nog wat winst te behalen.
Binnenkort wordt ons zwerfboekenkastje weer opnieuw leven ingeblazen, waardoor het voor iedereen haalbaar
wordt om ook thuis wat leuke boeken te hebben. Daarnaast is het misschien leuk om de traditie in het leven te
roepen, dat uw zoon of dochter tijdens de komende Kinderboekenweek een mooi boek mag uitkiezen.
We wensen alle leerlingen veel leesplezier toe, want lezen levert een belangrijke bijdrage aan de algemene
ontwikkeling. Het stimuleert de woordenschat, werkt positief op spellingresultaten, begrijpend leesresultaten en
ook op de sociale ontwikkeling van de kinderen.
Wat vinden de leerlingen van Het Palet van lezen?
Jongens
Vervelend
Niet zo leuk
Best leuk
Erg leuk
Meisjes
Vervelend
Niet zo leuk
Best leuk
Erg leuk

Landelijk
5%
21 %
54 %
20 %
Landelijk
2%
15 %
54%
29 %

Palet
4%
19 %
54 %
23 %
Palet
0%
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41 %
54 %

Verschil
-1 %
-2%
+3%
Verschil
-2 %
-11 %
-13 %
+ 26 %

Palet
59
19 %
26 %
72 %
11 %

Verschil
-11 %
-18 %
-15 %
+ 26 %
-5 %

Hoe komen de leerlingen van Het Palet aan boeken?
J +M
Boeken thuis
Boeken cadeau
Schoolbieb
Lokale bieb
Anders

Landelijk
70 %
37 %
41 %
46 %
16 %

Sparen met kassabonnen van Libris Venstra
Ook dit jaar kunnen jullie Sparen voor de Schoolbieb door de kassabon bij Libris Venstra meteen in de ‘bak’ van
jouw school te laten doen.
Start vroeg met Sint- en Kerstaankopen en laat de Sint en de Kerstman ook tijdens de speciale koopavonden in
de Kinderboekenweek, 30 september en 7, 14 en 21 oktober, bij ons de cadeaus uitzoeken.
Geef bij de kassa door aan welke schoolbibliotheek gedoneerd wordt zodat de kassabon in de juiste bak
terechtkomt. Op deze avonden zal Venstra 20% van alle aankopen (dus ook niet kinderboeken! ) aan de
schoolbibliotheek doneren.
De hele Kinderboekenweek (30.9 t/m 11.10) zal 20% van de door jullie gekochte kinderboeken worden
gereserveerd voor jullie schoolbibliotheek. Eind oktober bericht Libris Venstra de school over het tegoed.
Hopelijk zien wij jullie tijdens de Kinderboekenweek en de speciale koopavonden!
Het thema van de Kinderboekenweek is EN TOEN? Waarin geschiedenis centraal staat.
Kamp groep 8
Het is zover! Aanstaande woensdag vertrekt groep 8 naar Stroe. De leerlingen van groep 8 worden om 9.00 uur
met hun bagage op school verwacht. Om 9.30 uur vertrekt de bus en zwaaien we ze uit.
Vrijdag 25 september rond 15.00 uur verwachten we groep 8 weer terug.

Schoolfruit
We zijn als “Gezonde School” heel blij dat we ook dit schooljaar weer subsidie hebben gekregen voor het project
schoolfruit. In de periode van november 2020 t/m april 2021 krijgen de kinderen wekelijks gratis schoolfruit
uitgedeeld. In elke groep worden ook smaaklessen gegeven over eten en smaak. Zo leren ze spelenderwijs over
de herkomst van eten en gezondheid. In de volgende PS staat de exacte datum wanneer we starten.
Terugblik op het startfeest
Op donderdag 3 september hebben we het nieuwe schooljaar ingeluid met een mooi startfeest. Een hele dag
Trommelen op Rommel met De Vuilnismannen! Alle groepen hebben in de gymzaal gekeken, geluisterd en zich
verbaasd hoeveel muziek je kan maken met “rommel”. Na een energieke en muzikale demonstratie van De
Vuilnismannen zijn de kinderen zelf actief aan de slag gegaan. En dat was goed te horen door de hele school!
Nieuwe naschoolse workshop: Dikke Mik groep 2 t/m 4
De nieuwe workshop is Dikke Mik en gaat over het mikken bij verschillende sporten.
De workshop is voor groep 2 t/m 4 en start 20 oktober. Dit keer zijn het 6 lessen, de laatste les is 24 november.
Start- en einddatum
Tijden
Dinsdag
20 oktober t/m 24 november 2020
15.00 tot 16.00 uur
Kledingadvies: gymkleding

Workshop

Naam docent

Lokaal

Dikke Mik
(6 lessen)
Groep 2,3 en 4

meester Mathieu

Het Palet-Zuid, gymzaal

Aanmelden en betalen:
Vanaf dinsdag 22 september bij de administratie in het hoofdgebouw (gelieve niet via de mail)
Kosten € 15,- contant te voldoen bij inschrijving.
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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wo
wo
wo

23
30
30

September
Groep 8 op kamp t/m vr 25 september
Online 10-minutengesprekken
Kinderboekenweek

Het kunstwerk “Zeewier” op de rotonde
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Oktober
2
Open Podium
5
Online 10-minutengesprekken
12 Herfstvakantie t/m 16 oktober
19 Studiedag – alle leerlingen vrij
22 PS

Britt en Emma met kunstenares Margot Berkman

