
 

 

 

 
 

 

 

 

Vreedzame School: we lossen conflicten zelf op 

Momenteel zijn we in alle klassen bezig met blok 2 van de Vreedzame School. Het doel van de 

lessen in dit blok is dat de kinderen 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 uit de hand lopen, 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.  

 

Vertrouwenspersoon  

De rol van een vertrouwenspersoon is om bij klachten over ongewenste omgangsvormen op 

school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, ondersteuning te 

bieden.  

De vertrouwenspersoon is er voor u en uw kind. Zij luistert, adviseert en geeft informatie over 

mogelijke vervolgstappen. Zij maakt met u of uw kind een stappenplan voor het stoppen van het 

door u gesignaleerde ongewenste gedrag. 

Al een aantal jaar ben ik, Marlène de Jong, de interne vertrouwenspersoon van Het Palet-Zuid. De 

komende weken maak ik een rondje langs de bovenbouwklassen om uit te leggen wat een 

vertrouwenspersoon doet.  

De kinderen kunnen contact met mij zoeken op de dagen dat ik op school ben of via een briefje in 

de brievenbus onder de trap of via de mail: Vertrouwenspersoon.hetpalet@ogamstelland.nl 

 

Nieuwe mediatoren 

Het mediatorenteam is vernieuwd. Naast de vertrouwde gezichten uit groep 8, zijn zes nieuwe mediatoren uit 

groep 7 gestart: Ilham, Kharisma, Jesper, Areej, Sozdar en Revin. Daarnaast hebben we versterking uit groep 8 

van Fenna. Allen hebben met veel plezier en groot succes de mediatorentraining gevolgd en zijn met vlag en 

wimpel geslaagd voor het examen.  

Ook de vijf mediatoren uit groep 8 hebben hun rol als mediator-coach tijdens deze training heel goed vervuld: 

Robyn, Rune, Bintang, Kayleigh en Nigel. 

Met veel vertrouwen sturen we dit team op pad. Tijdens iedere pauze van groep 3 t/m 8, spelen steeds twee 

mediatoren een belangrijke rol in spelbegeleiding en bemiddeling. Volgens een vast stappenplan zijn eenvoudige 

conflicten met hun hulp op te lossen. 
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De Leerlingenraad 

Het is zover! De leerlingenraad is gekozen en kan van start. De eerste vergadering staat gepland op woensdag 12-

10. Dan komen klassenvertegenwoordigers uit de groepen 3 t/m 8 voor het eerst bij elkaar onder leiding van 

Gerco Langelaan. De klassenvertegenwoordigers zijn democratisch gekozen. Zij zullen namens hun klasgenoten 

ideeën inbrengen, mee kunnen denken en op een aantal schoolzaken hun advies mogen geven. Er zal ook af en 

toe gestemd worden. De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar samen.  

We starten met de leerlingenraad omdat dit in het verlengde ligt van onze Vreedzame Schoolaanpak. De school is  

een kleine gemeenschap waarin we de kinderstem belangrijk vinden. Met de VS aanpak leren we kinderen de 

eerste principes van democratisch en actief burgerschap bij. Een leerlingenraad leent zich om hiermee extra te 

oefenen. Kinderen kunnen via de vertegenwoordigers uit hun klas, punten inbrengen voor op de vergaderingen. 

Vanuit groep 3 en 4 nemen twee kinderen plaats in de raad, vanaf groep 5 is dat één kind per groep. Hieronder 

leest u wie er deelnemen: 

Groep 3: Alvaro en Carijn 

Groep 4: James en Asnay 

Groep 5: Nikki 

Groep 6: Velorisa 

Groep 7: Risiyana 

Groep 8: Julius 

 

Cultuureducatie 

In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken scholen en 

culturele instellingen in het hele land samen om kunst en cultuur een 

vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Het Palet-Zuid is een 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) school. 

Doordat leerlingen in aanraking komen met verschillende vormen 

zoals muziek, dans, beeldende kunst, theater en erfgoed leren ze om 

hun creatieve en culturele vaardigheden te ontwikkelen en ook 

persoonlijk en in sociaal opzicht te groeien. 

Met het programma Cultuureducatie met kwaliteit zetten deskundige 

leerkrachten en vakdocenten cultuureducatie in om de 

verbeeldingskracht, het waarnemingsvermogen en de communicatieve 

vaardigheden van leerlingen te vergroten. Het uitgangspunt is integraal 

cultuuronderwijs en kansengelijkheid. 

Cultuureducatie Amstelland ontwikkelde in dit kader gratis inspiratie 

lessen voor diverse groepen waar wij met veel plezier gebruik van 

hebben gemaakt; 

Groep 5,6,7 kregen in de eerste weken van het schooljaar drama-

opdrachten van een theaterdocent en werkten op een speels manier aan sociale veiligheid in de klas om zo een 

goed leerklimaat neer te zetten 

De kleuters kregen een dansles met aandacht voor vorm en vrijheid in de beweging, in en-ontspanning, samen 

dansen en het eigen lichaam. 

Ook hebben de groepen 5 t/m 8 een samba drumsessie gevolgd. 

De groepsleerkrachten waren bij de lessen aanwezig en ontvingen na afloop een lesbrief zodat de les herhaald 

kan worden of een vervolg gaan krijgen. 

Groep 3 en 4  zijn met het thema van de Kinderboekenweek vol aan de slag gegaan met beeldende opdrachten. 

Zij gaan de natuur om hen heen onderzoeken op het platte vlak. 

Ook staan er dit schooljaar nog culturele uitstapjes op de planning. Daarover ontvangt u informatie via de 

groepsleerkracht. 

 

 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is in volle gang. Aandacht voor lezen hebben we het hele jaar door, 

maar deze twee weken hebben we extra aandacht voor het plezier in en het belang van lezen. 

We zijn na het gedicht en dansje op maandag gestart met een ontdek-pad rondom de school. 

We zijn dan ook enorm blij met het heempark als groen decor. Een mooier verlengstuk van het 

klaslokaal kun je je niet wensen. Oud ging met jong op ontdekking (zie foto) en kwam op die 

manier goed in het thema.  

Vandaag en volgende week hebben we twee schrijvers op bezoek: Marc ter Horst en Charlotte 

Dematons. Een echte schrijver in de groep levert altijd leuke gesprekken op en zet extra aan 

tot lezen.  

Ook volgende week nog staan er verschillende activiteiten op het programma. Denkt u samen 

met uw kind aan boeken voor de boekenmarkt woensdag? Info hierover is al verstuurd door de 

taalcommissie.  



 

 

Kleuterthema Kriebelbeestjes 

De kleuters hebben genoten van het thema Kriebelbeestjes.  

Maandag 19 september zijn de kleuters op kriebelbeestjesexursie naar het bos geweest. De 

boswachter leidde ons naar verstopplekjes van kriebelbeestjes en we hebben natuurlijk ook 

mooie paddenstoelen gezien.  

Een week later heeft een externe dansdocente dansles in de gymzaal gegeven, ook weer in 

het thema van de kriebelbeestjes. We springen met een kleine sprong over naar het 

Kinderboekenweek thema Gigagroen, waar we maandag 3 oktober mee zijn begonnen. Wat 

een feest! 

 

 

Kamp groep 8 

Vorige week is groep 8 op kamp geweest naar onze vertrouwde locatie Klein 

Anker in Stroe. Het programma bestond o.a. uit Cluedo, Levend Stratego, 

het Douanespel en het Spokenspel en alles werd met volle overgave 

gespeeld. Donderdagavond stond er een Mexicaanse maaltijd op het menu 

waar ook een aantal leerkrachten bij aanwezig was. Na afloop een gezellige 

bonte avond met optredens van de leerlingen en leiding en het 

spannendste nachtspel van het kamp. 

Op vrijdag is de boel afgesloten met een bezoek aan het zwembad zodat de 

kinderen schoon zijn afgeleverd.  

Iedereen heeft genoten van deze dagen en de groep kan hier de rest van 

het jaar met veel plezier op terugkijken.  

Heel veel dank aan de ouders die zijn meegegaan als begeleider. Zonder 

Cynthia, Wim, Bas en Daan was het niet zo'n groot succes.   

 

 

Afscheid stadsdominee Werner Pieterse 

In september heeft dominee Werner Pieterse afscheid genomen van de kerkgemeente van de Paaskerk om zijn 

werk voort te zetten in Haarlem.  

Sinds 2016 heeft onze school nauw samengewerkt met Werner Pieterse, de predikant voor de Paaskerk. Alle 

groepen gingen jaarlijks naar de vertelmiddagen van Werner, hij kan heel mooi vertellen. Ook vierden we 

regelmatig Pasen en Kerst in de Paaskerk. De commissies werkten dan nauw samen met Werner en Nienke van 

der Heijden, jeugdwerkster binnen de kerk.  

Het stokje voor de samenwerking wordt overgedragen aan dominee Barbara de Groot en ook Nienke zal weer 

meewerken. Binnenkort maakt de werkgroep godsdienst afspraken met hen voor het komende jaar.  

 

Oproep: Gezinnen voor Gezinnen 

De Stichting Buurtgezinnen brengt gezinnen bij elkaar. Er worden gezinnen gezocht die als steungezin andere 

gezinnen kunnen ondersteunen, maar ook vraaggezinnen die ondersteund willen worden. Dit met als doel om het 

netwerk en een vangnet, voor met name gezinnen die nieuw in onze omgeving zijn komen wonen, te vergroten. 

In het ouderportaalbericht met deze PS vindt u een informatiefolder (NL en EN). 

 

 

Kalender 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Oktober   November 

ma 10 Hele week 10 minutengesprekken  vr 4 Open Podium 

wo 12 Boekenmarkt tot 13 uur  do 10 PS 

ma 17 Herfstvakantie t/m 23 oktober  ma 14 Groep 6 naar Tropenmuseum 

ma 24 Studiedag – alle leerlingen vrij    

di 25 Ouders mogen mee naar het lokaal    



 

 

For English scroll down 

 
Beste ouders,  
  
Namens de Ouderraad en de school wordt u ook dit jaar vriendelijk gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te 

betalen. 
  
De school gebruikt uw bijdragen om activiteiten voor uw kind te organiseren. Met uw bijdrage kunnen we 

bijvoorbeeld de volgende activiteiten bekostigen: 
  

   
 

Door creatief te zijn en veel zelf te regelen, proberen we de kosten laag te houden. Daarom is de gevraagde 

bijdrage dit jaar hetzelfde als vorig schooljaar: EUR 50 per kind.  

Wel merken we dat alles duurder wordt waardoor we verwachten volgend schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage te 

moeten verhogen. 
 

Vind u het leuk om wat extra bij te dragen voor leuke activiteiten dan kunt u daar vrijwillig een extra bijdrage voor 

overmaken. 

  
Wilt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL58INGB0008983019 met vermelding van 

"Ouderbijdrage" + de naam van uw kind. 
  
Indien u een betalingsregeling wilt treffen, neemt u dan graag contact op met de Ouderraad via mailadres: 

OR.hetpalet@ogamstelland.nl 
  
Hartelijk dank namens de school en de Ouderraad! 
  
Abeer, Astrid, Katoesja, Mariska, Karin, Gerco, Bram & Hans 

 

 

 
 

Sinterklaas

Kerst

Pasen

Paletdag of 
Schoolreisje

Sportdag

Lustrum vieringen

Avondvierdaagse

Kinderboekenweek

Zomerfeest

Zaalvoetbal

Cultuur & Expressie Mediatheek

Waar gaat uw ouderbijdrage naartoe:



 

 

Dear parents, 

  

On behalf of the Parents' Council and the school, you are kindly requested to pay the voluntary parental 

contribution for the current school year. 

  

The school uses your contributions to organize activities for your child. With your contribution we can, for example, 

pay for the following activities: 

 

 
 

By being creative and arranging a lot ourselves, we try to keep costs low. That is why the requested contribution 

this year is the same as last school year: EUR 50 per child. 

We do notice that everything is becoming more expensive, so we expect to have to increase the voluntary parental 

contribution next school year. 

 

If you would like to contribute a little extra for fun activities, you can voluntarily make an extra contribution. 

  

Would you like to transfer your contribution to account number NL58INGB0008983019 stating "Parent 

contribution" + the name of your child. 

  

If you would like to make a payment arrangement, please contact the Parent Council by mail: 

OR.hetpalet@ogamstelland.nl 
 

Thank you on behalf of the school and the Parents' Council! 

  

Abeer, Astrid, Katusja, Mariska, Karin, Gerco, Bram & Hans 

 
 
 
 

Sinterklaas

Christmas

Eastern

Palet Day or 
School trip

Sports Day

Lustrum anniversaries

National walking days

Childrens Bookweek

Summer Party

Indoor soccer

Cultural activities Media & library

How is your contribution put to use: 


