
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders, Tot ziens 

Na ruim 14 jaar ga ik Het Palet-Zuid verlaten. Ik heb met bijzonder veel plezier op deze fantastische school 

gewerkt. Ik ben trots op de kinderen, maar ook op de leerkrachten die met hoofd, hart en handen iedere dag er 

weer staan om de leerlingen met groot plezier goed onderwijs te geven. De samenwerking met team, ouders en 

leerlingen heb ik als zeer prettig ervaren. Bedankt hiervoor. Met het team hebben we de afgelopen jaren veel 

bereikt op de school. De audit en de resultaten geven aan dat we er goed voor staan en ik met een tevreden 

gevoel het “stokje” kan overdragen aan mijn opvolgster, Eva Kleipool.  

Ik wens Eva heel veel succes en werkplezier! Nu op naar een nieuw avontuur. Fijne zomervakantie allemaal. 

Hartelijke groet, Annemarie Timmer 

 

 

Leerlingenraad 

Volgend schooljaar (2022/2023) starten we met een Leerlingenraad op school. Dit is een groepje 

gekozen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. De leerlingen worden door middel van verkiezingen in 

de groep gekozen. Samen met de directie houden zij een aantal keer per jaar een vergadering. 

Tijdens deze vergaderingen worden bijvoorbeeld ideeën van kinderen, de gang van zaken op 

school en suggesties voor de verschillende feesten en vieringen besproken.                                                                

De Leerlingenraad wordt samengesteld uit een groep gekozen kinderen. Vanaf groep 3 kunnen de 

kinderen zich verkiesbaar stellen. De kinderen die graag in de Leerlingenraad willen, promoten 

zichzelf. Dit doen ze door middel van een korte presentatie; “Waarom ben ik de juiste kandidaat?” 

In elke groep wordt uiteindelijk een stemronde gehouden, waarbij twee kinderen worden gekozen (een jongen en 

een meisje). In totaal zitten er dus twaalf leerlingen in de raad. De gekozen leerlingen vertegenwoordigen hun 

klas. De leerlingenraad wordt begeleid door de adjunct-directeur.                                                                                            

Wat doet de Leerlingenraad? Als leerkrachten vinden we de Leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten zo wat er 

speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen 

een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd. Aan de leden van de eerlingenraad 

dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze 

inbrengen? Verdere informatie volgt in het begin van het nieuwe schooljaar.                                                     

Mediatoren                                                                                                                                                                         

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van de volgende mediatoren: Fürgeneay, Fleur, Jayde, 

Miguel, Khadija, Julia (allemaal uit groep 8) en Merin uit groep 7. Merin gaat verhuizen. Allemaal hartstikke 

bedankt voor jullie fantastische werk als mediator, namens alle kinderen en meesters en juffen. Door jullie 

aanwezigheid verliepen de pauzes goed. 
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• Vakantierooster 2022-2023 

De Flamingogroep 1,2B geeft een percussie presentatie 

tijdens het Zomerfeest 

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

http://www.hetpalet-zuid.nl/


 

 

 

 

 

Formatie team 2022-2023  
  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

1-2A  Ilona  Ilona  Lilian  Lilian  Ilona  

1-2B  Patricia  Patricia  Patricia  Patricia  Patricia  

1-2C Mettie Mettie Ginger Ginger Mettie 

3 Riemke/Ginger Riemke/Ginger Riemke Riemke Riemke 

4  Manon  Manon  Manon  Manon  Lilian  

5  Marlène  Marlène  Marlène/Stefanie  Stefanie  Stefanie  

6  Karin  Karin  Karin/Jari  Jari  Jari  

7  Astrid  Astrid  Astrid/Marian  Marian  Marian  

8  Jari  Jari  Gerco/Jari  Gerco  Gerco  

Gym    Mathieu 3 t/m 8  Rogier 1/2  Mathieu 3 t/m 8    

Onderwijsassistentie  Ellen  

Lisette  

Ilona  

Ellen  

Lisette  

Ilona  

Lisette  Ellen  

Lisette  

Ilona  

Ellen  

Ilona  

Meer- en Hoogbegaafdheid Marian          

Muziek  Pieter    Lisette  Pieter    

Beeldende Vorming      Marjolein 5/6  

Vacature 7/8  

    

Engels      Atika 5 t/m 8      

Administratie  Françoise  Françoise    Françoise    

Interne Begeleiding  Martin  Martin  Martin  Martin    

Adjunct-directeur  Gerco  Gerco  Gerco      

Directeur  Eva  Eva  Eva  Eva    

   

Wat doen we met de meer-begaafde kinderen? 

De kinderen uit groep 4 hebben de afgelopen weken kennis gemaakt met 

filosofie. Vooral het onderwerp 'Wat kan denken’ gaf aanleiding tot mooie 

gesprekken en ook leuke discussies: 

• Een computer kan niet denken, want als je die open maakt zie je 

geen hersenen.  

• Een computer is geprogrammeerd door iemand die kan denken. 

• Een mier is veel te klein voor hersenen. 

• Je moet veel garnalen eten, want dan eet je hersenen en word je 

slimmer. 

• Dit zijn echt moeilijke vragen maar ja, dat is filosofie. 

Conclusie van één van de kinderen na afloop: Ik denk dat we hiervan groter 

geworden zijn.   

 

De kinderen uit groep 5 hebben gewerkt aan Reken XL: Herhaalvormen. Ze 

werkten met 2-dimensionale vormen en herhaalbaarheid. Een typisch 

meetkunde onderwerp.  Er zijn weer mooie eindproducten gemaakt voor de 

klas waarin herhaalbaarheid wordt uitgelegd. 
 

De kinderen uit groep 6 en 7 hebben een project van Reken XL: de rij van 

Fibonacci afgerond. De wiskundige formules die de rij voortbrengen bleken 

best lastig. Kinderen uit groep 7 hebben geholpen bij groep 6. Mooi om te zien. 

We sluiten het schooljaar af met Kien opdrachten voor de kinderen uit groep 4 

en 5. En rekenraadsels voor groep 6 en 7. 

 

Musical groep 8 

Groep 8 voert woensdag 13 juli hun afscheidsmusical “Wie Steelt de Show” op in Het Poppentheater. Op dit 

moment zijn we druk bezig om alles scenes, dansjes, kleding en rekwisieten op orde te krijgen. Maandag 11 juli 

worden gedeeltes van de musical opgevoerd, in de gymzaal, voor de verschillende groepen. Zo krijgen alle 

leerlingen van de school toch (een gedeelte) van de musical te zien. Het verhaal gaat over een t.v. show waar één 

miljoen te verdienen is. Diverse (muziek)artiesten proberen op een eerlijke of 

oneerlijke manier het miljoen te bemachtigen. Uiteindelijk blijkt samenwerken 

de manier te zijn om “één miljoen…….” te verdienen. Met mooie rollen, solo’s 

en dansjes maakt groep 8 er een prachtige voorstelling van. 



 

 

Zomerfeest: eindelijk weer met zijn allen! 

Vanuit de schoolbibliotheek klonk percussie, in de gymzaal werd 

enthousiast gedanst en in weer een ander lokaal werd creatief gewerkt aan 

rapteksten: donderdag 23 juni bereidde de hele school zich voor op het 

grote Zomerfeest later die middag. 

Alle leerlingen kregen overdag workshops percussie, dans en rap van 

professionals van Max Music. Tussendoor waren er nog creatieve lessen, 

waarin werd gewerkt aan decorstukken en maskers. Aan het einde middag 

gaven alle groepen een spetterend optreden. Daarna was het tijd voor een 

feestelijke picknick op het schoolplein. 

Het was een onverwachts zonnige dag, waardoor het publiek het best warm 

had tijdens de optredens. Maar overheersend was de vrolijke stemming: 

wat fijn dat dit nu weer kon! Wat hadden we het gemist, om gezellig als 

team met alle ouders te eten en te kletsen, terwijl de kinderen er vrolijk 

tussendoor renden en her en der een watergevecht hielden.  

We willen ook graag de Ouderraad bedanken voor hun hulp, bijdrage en de 

picknicktafels, en voor het regelen van ijsjes voor alle kinderen aan het 

einde van het feest! Ook was het fijn dat zo veel ouders en kinderen na 

afloop hielpen met opruimen. Het was een heerlijke dag! 

 

Schoolreis naar Drievliet 

Maandag 13 juni gingen de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar Drievliet. Bij aankomst moesten we nog even 

wachten in de rij, maar toen we eenmaal naar binnen mochten waren de groepjes met begeleiders snel 

vertrokken. De rijen waren kort dus de kinderen konden van de ene attractie zo door naar de andere attractie. 

Vooral de Jungle River, het Luchtballonnen rad en de Formule X werden vaak bezocht. 

Leuk om te zien dat de kinderen zo hebben genoten! We hebben deze zonnige dag afgesloten met een ijsje en de 

kinderen zijn nu al aan het bedenken waar ze volgend jaar naartoe willen gaan. 

 

Kleuters op schoolreis 

Ook de kleuters zijn 13 juni op schoolreisje geweest. In de ochtend 

gingen zij naar de voorstelling “De wondertuin” in het Poppentheater 

in Amstelveen. Een prachtige muzikale voorstelling waarin niet 

gesproken werd. In de wondertuin groeide en bewoog alles mee op 

het ritme van de natuur. Vogels vlogen over, een rups knabbelde aan 

een blaadje, een plant stak voor het eerst zijn hoofd boven de grond 

uit en veranderde langzaam in een steeds groter wordende, geurende 

bloem. De kinderen hebben genoten! In de middag zijn alle kleuters 

naar het schoolplein van het hoofdgebouw gegaan. Daar stond een 

imponerende stormbaan voor hen klaar. Er waren allerlei activiteiten 

in de gymzaal en de kinderen konden naar hartenlust spelen op het 

plein. De dag is afgesloten met een heerlijk waterijsje. Het was een 

zeer geslaagde dag, mede dankzij de hulp van de ouders die de 

kinderen naar het Poppentheater hebben gebracht en de ouders die 

de stormbaan hebben opgehaald en opgezet.  

Hartelijk dank voor alle hulp! 

 

Sportdag bij Jillz Kinderdagverblijf en BSO KindZijn 

Op 28 april, zonnig en fris. De pionnen staan al klaar, ballen en 

matten liggen op de grond. Stilte voor de storm. Ongeduldig 

staan de kinderen van de opvang twee aan twee, klaar om het 

avontuur aan te gaan. Een twee drie go! Het schoolplein en de 

gymzaal zijn getransformeerd in een hindernisbaan waar 

kinderen hun fysieke en sociale vaardigheden kunnen laten zien. 

Samen fietsen door de krijt racebaan, een wedstrijdje pionnen en 

blikken omgooien, oefenen met de basketbal en veel meer. 

Samen lachen, elkaar helpen of juist de eerste willen zijn. 

Teamspirit, plezier, rennen, lachen, dansen en uiteindelijk lekker 

picknicken met elkaar. Was het maar elke dag een sportdag! 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Kim Liebing, ouder van Christian (5) en Josephine (4), neemt afscheid van de MR. Haar termijn als ouder-lid zit 

erop. Namens het hele team bedanken we haar voor haar jarenlange inzet voor Het Palet.  

Meer informatie over de MR krijgt u in het nieuwe schooljaar.  



 

 

 

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 28 september vertrekt 

groep 8 met de bus richting Stroe en op vrijdag 30 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 €80,-. Dit is inclusief verblijf en busvervoer.  

Wilt u zo vriendelijk zijn om het kampgeld voor maandag 29 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. Alvast bedankt. 

Mocht u een betalingsregeling willen treffen, dan kunt u contact opnemen met school. 
 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt woensdag 31 augustus op school voor een individuele foto en een klassenfoto. Ook is er 

een mogelijkheid om een broertje/zusje foto te laten maken. Dit gebeurt na schooltijd vanaf 12.15 uur. De 

intekenlijsten hiervoor hangen vanaf maandag 29 augustus in de hal van het hoofdgebouw. 

 

Vakantietip: Taartrovers Film Festival in Eye Filmmuseum Amsterdam 

Taartrovers Film Festival is er speciaal voor kinderen van 2 tot 9 jaar. Bij 

Taartrovers kijk je spannende, grappige en ontroerende films die met 

veel liefde en aandacht gemaakt zijn. Je kijkt een filmprogramma met 

verschillende korte films of 1 of 2 langere films achter elkaar. Er zijn 

programma’s voor peuters en kleuters maar ook voor kinderen van 

zeven. Er is animatie, live action en documentaire. Na de film ga je op 

onderzoek uit in ons Lab. Hier vind je installaties waarmee je al je 

zintuigen kunt inzetten. Speel met licht, maak een flipperkast of breng 

auto’s in beweging met stop motion. Ga hink-stap-sprong van de ene 

installatie naar de volgende. Moe van alle beweging? Zak dan weg met 

een verhaaltje op je oren en beweeg alleen nog in je verbeelding. 

 

 

Kalender 

 

Meer foto’s vindt u op het Ouderportaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede samenwerking tijdens de filosofie les.                    Fijne vakantie en tot ziens, Annemarie 
 
 
 

 

 

  Juli   September 

vr 8 Rapport 2 do 1 PS 

wo 13 Musical groep 8 wo 28 Kamp groep 8 t/m vr 30 september 

vr 18 1e dag zomervakantie t/m 28 augustus    

      

  Augustus    

ma 29 1e schooldag    

di 30 1e gymles    

wo 31 Schoolfotograaf    



 

 

 

Vakantierooster en studiedagen Het Palet-Zuid 2022 - 2023 

vakantie/vrije dag eerste dag  laatste dag  wie 

1e schooldag 29-8-2022  groep 1 - 8 

Herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022 groep 1 - 8 

Studiedag 24-10-2022  groep 1 - 8 

Sinterklaas continu tot 14 u 2-12-2022  groep 5 - 8 

Studiedag 23-12-2022  groep 1 - 8 

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 6-1-2023 groep 1 - 8 

Voorjaarsvakantie 27-2-2023 t/m 3-3-2023 groep 1 - 8 

Studiedag 6-3-2023  groep 1 - 8 

Goede Vrijdag 7-4-2023  groep 1 - 8 

2e Paasdag 10-4-2023  groep 1 - 8 

Meivakantie  24-4-2023 5-5-2023 groep 1 - 8 

Hemelvaart 18-5-2023 t/m 19-5-2023 groep 1 - 8 

2e Pinksterdag 29-5-2023  groep 1 - 8 

Studiedag 30-5-2023  groep 1 - 4 

Studiedag 28-6-2023  groep 1 - 8 

Zomervakantie 21-7-2023 t/m 1-9-2023 groep 1 - 8 

 

 

 


