
 

 

 

 

 

 

 

 

Vreedzame School: Hart voor elkaar  

Alle leerlingen van de school zijn bezig met blok 4 van de Vreedzame School. ‘We hebben hart 

voor elkaar’ is het thema van dit blok. In dit blok leren de kinderen hun gevoelens herkennen en 

ermee omgaan. Misschien vertelt uw kind er iets over thuis?  

De lessen zijn erop gericht om kinderen te laten beseffen dat iedereen gevoelens heeft en om ze 

te leren om verschillende soorten emoties te herkennen en te benoemen. Ze leren om te delen 

over gevoelens. Ook bespreken ze hoe je omgaat met heftige emoties van boosheid of angst. Bij 

boosheid kun je bijvoorbeeld eerst afkoelen voordat je gaat praten over oplossingen.  

Daarnaast komt ook buitensluiten en pesten aan bod. Wat doet dit met de ander? Hoe kun je 

andere kinderen helpen? Hoe neem je het voor elkaar op? Het doel is natuurlijk dat iedereen zich veilig en prettig 

voelt op school en zichzelf durft te zijn.  

 

 

Studiedag 6 maart: KinderEHBO  
Maandag 6 maart was een studiedag voor het team. In de middag stond 

KinderEHBO op het programma. 

Tijdens een EHBO-cursus voor kinderen hebben wij geleerd hoe we 

kunnen helpen als er iets gebeurt. Door te oefenen ontwikkelen we meer 

zelfvertrouwen om in actie te komen en weten we straks precies wat te 

doen. Zo staan we sterker in onze schoenen als er iets gebeurt en worden 

we Sterk in kinder-EHBO! We hebben de stabiele zijligging geoefend, wat 

doe je bij verstikking en geleerd om verbanden aan te leggen. Docent 

Ruud, verbonden aan het NISHV (schoolhulpverlening), heeft ook verteld 

over kinderziektes, hoe beoordeel je situaties bij ongelukken en wat doe 

je dan. We hebben geleerd wanneer we zelf aan de slag moeten en 

wanneer we 112 moeten bellen of beiden. Het was een leerzame dag.  

 

 

Dansles voor de kleuters 

De knieoperatie van gymleraar Rogier is goed gegaan, waardoor zijn herstel kan beginnen. Helaas zal hij zeker 

nog tot de meivakantie geen gymlessen kunnen geven aan de kleuters. Gelukkig krijgen de kleuters in elk geval 

tot die tijd danslessen van juf Joyce op de woensdag.   

Juf Joyce (van Enjoy's Dance in Mijdrecht) is sinds 14 jaar werkzaam als dansdocent in verschillende dansstijlen, 

zoals kleuterdans, ballet, streetdance, hiphop, modern-jazz, showdance en kids-dance. Joyce wil met de kinderen 

werken aan een korte voorstelling. Daar horen de ouders binnenkort meer over.  
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Groep 3 en 4 naar de Schouwburg 

Maandag 13 maart gingen de kinderen van groep 3 en 4 naar de 

schouwburg op het Stadshart voor een theatervoorstelling van “de Kleine 

Prins”. 

Na een stormachtige wandeling kwamen we aan bij de kleine zaal. Daar 

startte de reis met de kleine prins door zijn wondere wereld vol 

onbegrijpelijke volwassenen, een slang, een vos en natuurlijk zijn geliefde 

Roos, die hij achterliet, maar nu terug moet vinden. We hebben geleerd over 

de ware betekenis van vriendschap en dat je de werkelijkheid alleen goed 

kan zien als je durft te kijken met je hart. 

Het was een leuke en leerzame middag. 

 

 

Pasen 

Donderdag 6 april vieren we Pasen op school. We beginnen de dag met een gezellig Paasontbijt. Alle kinderen 

kunnen iets meenemen via de intekenlijst die vanaf maandag 27 maart door de klassenouders wordt 

rondgestuurd of bij de ingang van de klas hangt.   

‘s Middags onder schooltijd gaan we met alle kinderen naar de Paaskerk. Daar zullen we het Paasfeest vieren 

onder leiding van dominee Barbara de Groot en jeugdwerker Nienke van der Heiden. In de weken voor Pasen 

worden liedjes geoefend. Alle groepen worden betrokken bij de voorbereidingen van de kerkdienst.   

In de hallen en klassen komen weer vrolijk versierde paastakken te staan, gekocht door de Ouderraad. De 

Ouderraad zorgt ook voor paaseitjes. In het verleden zijn er al vrolijke duurzame tafelkleden gekocht die we 

tijdens het paasontbijt gebruiken. Er wordt nu ook een duurzaam servies voor alle klassen aangeschaft. De 

kinderen hoeven voor het ontbijt dus geen bord, beker en bestek mee te nemen.   

We maken er een mooi feest van!  

 

 

Welkom op school 

De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen gestart. Bij de kleuters zijn dat Maxime en Defne in groep 1,2B 

en Oliver in groep 1,2C. In groep 3 is Jineyo gekomen, in groep 6 Chaey en zijn zus Siënna in groep 7. 

We hopen dat ze gauw hun draai vinden in de groep. Welkom op school! 

 

 

Koffieochtend woensdag 5 april 

Op woensdag 5 april bent u weer welkom bij de koffieochtend om samen met Eva en Gerco van gedachten te 

wisselen, ervaringen uit te wisselen en suggesties te doen. Binnenkort is bekend wat het onderwerp van deze 

koffieochtend zal zijn. Onderwerpen of vragen kunt u kwijt in de witte box die vanaf maandag 3 april in de hal van 

het hoofdgebouw staat. Bent u er ook bij? 

 

 

Mad Science 

Mad Science komt weer op Het Palet met te gekke nieuwe lessen!  

Op vrijdag 17 maart is de knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show in de gymzaal. Alle 

leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen die dag een flyer mee met informatie over de naschoolse wetenschap- en 

techniekcursus.   

De cursus is 6 maandagen en start 27 maart. De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere 

wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de 

wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 

wetenschapper!  Let op; inschrijven kan alleen op 17, 18 en 19 maart. 

 

 

Robotwise 

Groep 8 is weer begonnen met de lessen van RobotWise. Elke dinsdagmiddag 

werken de leerlingen van groep 8 met de robots. Tijdens de lessen van 

RobotWise staan samenwerken, creatief denken en 21st century skills 

centraal. Dit is een mooie voorbereiding voor het Voortgezet Onderwijs volgend 

jaar. De leerlingen werken tien lessen in drietallen met drie verschillende 

robots. Uiteindelijk gaan ze lessen ontwikkelen voor de andere groepen op 

school. 

 

 

 

 



Kleuters naar de bibliotheek 

Dinsdag 7 maart zijn de kleuters naar de centrale bibliotheek in het Stadshart 

geweest. Wat een feest, zo'n groot gebouw vol met boeken! 

Allereerst werd er interactief een mooi prentenboek voorgelezen, met grote 

afbeelding op een scherm. Het boek: Gezocht: Koen Konijn, boekenboef. 

Daarna mochten de kinderen  allerlei boeken bekijken en er werden spelletjes 

mee gedaan. Tot slot zijn de kinderen nog met de juf en de begeleiders naar 

de kleuterafdeling in de bibliotheek geweest. Sommige kinderen kenden dit al, 

anderen keken hun ogen uit. Zoveel boeken die je mag lenen. 

Voorlezen is heel goed voor de taalontwikkeling: voor de woordenschat, voor 

de woordvolgorde in een zin, voor de klanken van de woorden.  

Daarnaast is voorlezen heel belangrijk voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, een momentje voor ouder en kind waarin het kind zich helemaal 

kan inleven in een verhaal, gevoelens kan herkennen en delen.   

 

Wist u dat het lidmaatschap van de bibliotheek voor kinderen gratis is? Ze 

mogen boeken drie weken lenen. U kunt ook de bibliotheekapp downloaden 

op de tablet met het lidmaatschapsnummer, waarbij u zelf een wachtwoord aanmaakt. U kunt dan digitale 

prentenboeken lenen en de digitale voorleestas. Er zijn ook digitale prentenboeken in andere talen te leen.  

Op woensdagmiddag wordt er op verschillende tijden in verschillende talen voorgelezen. Een aanrader! 

Bibliotheek Amstelland - Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn (debibliotheekamstelland.nl) 
 

 

Schoolreisje 27 juni 2023 

Het is nog ver weg, maar we kunnen ons gaan verheugen op het schoolreisje. We gaan dinsdag 27 juni met de 

hele school op pad. De kleuters bezoeken Artis, groep 3 en 4 gaan naar Linnaeushof en groep 5 t/m 8 kunnen 

zich vermaken in Duinrell. Meer informatie volgt. 

 

 

Nieuws van kinderopvang Jillz: Open Podium ochtenden 

Sinds kort komen ook de kinderen van Jillz Kinderdagverblijf kijken bij het 

Open Podium. De kinderen vinden het erg leuk en kijken vol bewondering naar 

de kinderen die aan het optreden zijn. Vol smacht wachten zij totdat zij zelf in 

groep 1 zitten en ook op het podium mogen staan. 

Veel succes allemaal, we kijken vol verwachting naar jullie volgende 

optredens. 

 

 

Ouder-kind coach op vakantie 

Devlin is afwezig op 7 en 14 maart en 16 mei. 

 

 

Kalender 

 

 

 

Meer foto’s vindt u op het Ouderportaal. 

  Maart   April 

do 16 PS wo 5 Koffieochtend met ouders 

vr 17 Mad Science show groep 3 t/m 8 do 6 Paasontbijt en kerkbezoek 

wo 22 Groep 5 naar de bibliotheek vr 7 Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij 

ma 27 Groep 4 naar het Concertgebouw ma 10 2e Paasdag – alle leerlingen vrij 

wo 29 Grote Rekendag ma 17 Kleuters naar het Poppentheater 

   wo+do 19+20 Eindtoets groep 8 

   do 20 PS 

   vr 21 Koningsspelen 

   ma 24 Meivakantie t/m 7 mei 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.debibliotheekamstelland.nl%2F&data=05%7C01%7Cadministratie.hetpalet%40ogamstelland.nl%7Cd9136515b5c849b7c9bf08db2206b42b%7C43397a7c13d3447786cd30ed95b8c05c%7C0%7C0%7C638141184412952120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oYpWuvBKquOyXsC0I5urmv6YkhknggO7gFXRj1PauY4%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groep 1,2A op bezoek bij de bibliotheek.            De ambulance kwam langs op het kleutergebouw. 

 

De piano in de hal is een groot succes. 

 

 
 

 

 

 

 

   RobotWise les in groep 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schooltuintjes zijn 

weer lenteklaar gemaakt. 

 

 

 

 

 



Bijlage 

 

VEILIG NAAR SCHOOL  

Iedereen wil dat kinderen veilig naar school kunnen komen. De verkeerssituatie rondom 

Het Palet moet overzichtelijk zijn en daar moeten wij, samen met ouders en kinderen, 

aan blijven werken. 

Wat kunt u als ouder doen? 

1. Kom met de fiets of lopend naar school 

2. Neem de tijd en houd rekening met elkaar 

3. Maak uw kind wegwijs in het verkeer en oefen veel samen 

4. Houd de stoep vrij voor voetgangers en ouders met kinderwagens 

5. Bespreek thuis met oudere kinderen het telefoongebruik in het verkeer 

6. Word verkeersouder voor 10 minuten van 8.20-8.30 uur of 14.55-15.05 uur 

7. Spreek andere ouders aan op hun onveilige gedrag 

 

Komt u met de auto? 

1. Kom alleen met de auto als dit echt noodzakelijk is 

2. Stop niet voor de ingang van school, daarmee blokkeert u de straten 

3. Parkeer niet op de stoep of op de hoek, maar in de parkeervakken 

4. Parkeer iets verderop en loop het laatste stukje 

5. Bij het kleutergebouw: geen auto’s in de doodlopende straat (Hortensialaan 2-12) 

6. Neem de tijd en houd rekening met elkaar 

 

Wat doet de school? 

1. Gele verkeerspoppen op de straathoeken bij het hoofdgebouw 

2. Oproep voor verkeersouders 

3. Aanspreken ouders in auto’s tussen 8.20-8.30 uur / 14.55-15.05 uur 

4. Politie vragen om af en toe te surveilleren 

5. Ouders van kinderopvang Jillz informeren 

 

Denkt u aan… 

- Kleine kinderen en kleuters zien geen gevaar en hebben minder overzicht 

- Kinderen zijn onvoorspelbaar, onberekenbaar en snel afgeleid 

- Sommige kinderen komen alleen naar school, niemand let op ze 

- Foutparkeren brengt kinderen in gevaar bij het oversteken en door (achteruit) aanrijden 

- Haastige ouders hebben vaak een excuus voor onveilig gedrag, spreek elkaar hierop aan 

- De school wil geen overlast voor de buren in de straat 

 

Iedereen kan helpen voor meer veiligheid onderweg naar school 

Geef zelf het goede voorbeeld 

Speel de verkeersquiz op https://okq.vvn.nl  

https://okq.vvn.nl/

