
 

 

 
 

 

 

 

 

Een Gouden Start 

Nogmaals: welkom terug op school! De kop is eraf en we zijn blij dat de school weer vol in bedrijf is. 

Ook goed om ouders weer in de school te hebben. Dank voor uw aardige en positieve reacties. Vanaf 

maandag zullen de kinderen weer zelfstandig de school in gaan, maar we hopen dat de drempel laag 

blijft om ons op te zoeken en te benaderen voor het een of ander. Uiteraard zien we u ook graag op de 

informatieavond aanstaande dinsdag. Onderaan deze PS leest u de tijden. 

Bij een nieuwe start hoort extra aandacht voor het pedagogisch klimaat en de groepsvorming. 

Kinderen hebben elkaar weken niet gezien en de kaarten worden weer opnieuw geschud. De eerste 

weken van het jaar worden niet voor niets de Gouden weken genoemd. Wat er in deze eerste weken wordt 

neergezet, zet de toon voor de rest van het jaar. Allerlei sociale vaardigheden komen direct en indirect gedurende 

het hele jaar aan bod. Zowel in het klaslokaal, als in de gang, de gymzaal en op het schoolplein en worden verder 

buiten school ontwikkeld. Maar de eerste weken vragen meer aandacht en zorgvuldigheid van ons allemaal. 

Gelukkig werken we met de aanpak van de Vreedzame School. Deze aanpak helpt ons om gericht aandacht te 

besteden en oog en oor te hebben voor wat er tussen kinderen speelt. Deze aanpak vormt onze basis voor sociaal 

leren. Iedere week wordt er in iedere klas een les gegeven maar de eerste twee weken van het schooljaar staat er 

bijna iedere dag een les op het programma. Een essentieel onderdeel van de Vreedzame Schoolaanpak is de inzet 

van mediatoren tijdens het buitenspelen. Een groep kinderen uit groep 7 en 8 wordt hier speciaal door 

klasgenoten voort gekozen en door twee leerkrachten getraind. Zij spelen een belangrijke rol in leren 

samenspelen, voor jezelf opkomen, keuzes maken en omgaan met conflicten. Meer hierover in de volgende PS. 

 

Kennismaken tijdens 10-minuten gesprekken 

Als we een aantal weken onderweg zijn, is het belangrijk dat leerkracht, kind en ouders elkaar nog wat beter leren 

kennen. Dat doen we zoals u gewend bent in een 10-minuten gesprek net voor de herfstvakantie. Vanaf groep 3 

vragen we het kind erbij aanwezig te zijn. Het gaat ten slotte om zijn of haar ontwikkeling en we willen het kind 

graag zien als serieuze gesprekspartner. Het gesprek is dan ook een driehoeksgesprek. Wat bijvoorbeeld ter 

sprake zal komen: wat is de algehele schoolbeleving, waar voelt uw kind zich al zeker en sterk in en wat zijn 

ontwikkelpunten? Mochten er zaken zijn die niet voor kinderoren geschikt zijn, kunnen we daar altijd nog een 

andere afspraak voor maken.  

U ontvangt een week daarvoor een uitnodiging en kunt u zich via het ouderportaal inschrijven. We nodigen u graag 

uit om naar school te komen. Online hebben we elkaar voldoende gesproken en als het nodig is omdat u of uw 

kind ziek thuis zit kan dat op die manier, maar we hopen alle ouders en kinderen fysiek aanwezig te hebben.  

 

Jeugdhulpverlener 

Heeft u vragen of zorgen over de opvoeding van uw kind of zijn/haar ontwikkeling in bredere zin, dan hopen wij 

dat de drempel naar de jeugdhulpverlener van de gemeente Amstelveen laag is. Samen met de JHV’er bekijkt u 

dan de mogelijkheden voor eventuele hulp. Er zijn veel instanties die hulp kunnen bieden; laagdrempelig of 

specialistisch en op allerlei terreinen. Ouders kunnen op eigen initiatief aankloppen bij de JHV maar leerkrachten 

of IB kunnen ook een suggestie doen om eens contact op te nemen met de JHV.    

Iedere school faciliteert een spreekuur van een jeugdhulpverlener binnen de school. Voor onze school is dat 

Devlin Pengel. Devlin is iedere dinsdag tussen 9-11 uur aanwezig op het kleutergebouw. U kunt gewoon 

binnenlopen, maar hij is ook goed te bereiken via mail: d.pengel@amstelveen.nl of telefonisch 06-18709659. 

 

In deze P.S. de volgende onderwerpen:  

• Een Gouden Start 

• 10-minutengesprekken 

• Jeugdhulpverlener 

• Gezonde School: schoolfruit 

• Cultuureducatie 

• Even voorstellen 

• Ouderportaal 

• Tussenschoolse Overblijf (TSO) 

• Informatieavond 

• Kalender 

 

           
 

Naamballonnen in 

groep 5 op de 

eerste schooldag 

 

 

 

 

 

 

 

        

september 2022, Het Palet-Zuid 
www.hetpalet-zuid.nl  

mailto:d.pengel@amstelveen.nl
http://www.hetpalet-zuid.nl/


 

 

 
Gezonde School: Schoolfruit en gezonde traktaties 

We kunnen ook dit jaar van september tot februari meedoen met het landelijk programma schoolfruit.  

We starten vanaf dinsdag 6 september. Het gratis schoolfruit wordt uitgedeeld tijdens de kleine pauze op dinsdag 

t/m donderdag. Wij zijn een Gezonde school en dat betekent dat de kinderen water/thee of melk drinken tijdens 

de ochtendpauze en de lunch. Naast het eten van fruit en groente in de ochtendpauze, willen we het gezond 

trakteren ook graag stimuleren. Dit kan iets kleins zijn zoals soepstengels, rijstwafels, popcorn, stukjes 

komkommer, worteltjes of tomaatjes. Voor ideeën vindt u in de link van het voedingscentrum om nog meer 

gezonde alternatieven te bedenken:  Traktatieboekje van Voedingscentrum - Issuu 

 

Cultuureducatie 

Ook dit schooljaar zullen wij ons best doen om kunst -en cultuureducatie letterlijk en figuurlijk een belangrijk 

podium te geven. Onze cultuurcoördinator Lisette maakt zich hier namens ons teamlosse heel hard voor. De 

samenwerking met partners op dit gebied is hierbij erg belangrijk. We zetten de samenwerking met muziekdocent 

Pieter en docent Beeldende Vorming Marjolein voort. We zoeken nog een extra vakdocent Beeldende Vorming 

voor groep 7 en 8 op de woensdag. Weet u toevallig iemand dan horen we dat graag. Verder staan er 

verschillende culturele activiteiten op het programma. A.s. maandag al krijgen we bezoek van een dans/drama 

docent voor een workshop aan groepen 5,6 en 7. En half oktober krijgen de groepen 1-2 speciaal kunstbezoek in 

het kader van de Kinderboekenweek. Tenslotte; u hoort nog van ons wanneer we een open podium houden.  

 

Even voorstellen 

Leerkracht groep 6 en 8 

Hallo allemaal, mijn naam is Jari. Jullie kennen mij misschien al van vorig jaar (stagiair van groep 8). 

Voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd aan de Ipabo in Amsterdam. Vanaf dit schooljaar sta ik 

als leerkracht voor groep 6 en 8. Even wat over mijzelf; ik ben 26 jaar, ben gek op voetbal en kom uit 

Amstelveen. 

 

Ouderraad (OR) 

Hoi, Ik ben Hans 33 jaar en vanaf dit schooljaar de penningmeester van de ouderraad (OR). Ik woon samen met 

mijn vriendin en onze twee dochters dicht bij school. Afgelopen jaar ben ik lid geworden van de OR waar ik alvast 

kon meekijken met de huidige penningmeester Bram. Het penningmeesterschap is niet helemaal nieuw voor mij, 

eerder heb ik deze rol bij de scouting vervuld waar ik van jongs af aan bij zit en momenteel nog bestuurslid ben. 

Als kind veel op het water gezeten met zeilboten en in m’n vrije tijd ben ik nog steeds graag met 

het gezin bij het water, op het water met de boot of SUP of in het water om af te koelen met de 

zomerse dagen. Ik wil in mijn rol als OR-lid en penningmeester vooral veel leuke dingen voor de 

kinderen van Het Palet-Zuid faciliteren, denk aan schoolreisjes, Paletdag, sportdag, sinterklaas, 

kerst. Zomaar een greep uit de activiteiten die mede door de OR mogelijk worden gemaakt, 

maar alleen mogelijk zijn door de ouderbijdragen. Laten we er mooie tijd van maken met elkaar 

en veel leuke dingen blijven doen. Tot ziens op het schoolplein. Groet Hans  

  

Ouderportaal 

Denkt u eraan om uw gegevens op het Ouderportaal goed bij te houden. Heeft u een nieuw telefoonnummer of 

een ander adres, dan dient u dit zelf te wijzigen. Wilt u ook invullen of u toestemming geeft (of iets wilt wijzigen) 

voor het verwerken van persoonsgegevens en het gebruik van beeldmateriaal, zie AVG. 

 

Tussenschoolse Overblijf (TSO) 

Eind september zal de eerste incasso van de TSO-kosten plaatsvinden. Wilt u wijzigingen uiterlijk 23 september 

doorgeven aan de administratie? Het mutatieformulier vindt u in de digitale boekenkast op het Ouderportaal. 

 

Informatieavond 

Dinsdag 6 september nodigen wij alle ouders uit voor de informatieavond. 

Inloop 19.00 uur voor de groepen 3,4,7,8. U wordt in de groep van uw kind verwacht om 19.15 uur. 

Inloop 20.00uur voor de groepen 1,2,5,6. Daar starten we om 20.15 uur in het lokaal van uw kind. 

 

Kalender 

 

  September   Oktober 

di 6 Informatieavond do 6 PS 

wo 28 Kamp groep 28 t/m vr 30 september ma 10 10-minuten gesprekken 

   wo 12 10-minuten gesprekken 

    ma 17 Herfstvakantie t/m 21 oktober 

   ma 24 Studiedag – alle leerlingen vrij 

https://issuu.com/voedingscentrum/docs/a4_traktatie-kaarten_1_2/1?e=1222161/30851057

