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We zijn weer gestart
De zomervakantie met een zonovergoten slotakkoord is voorbij. Hopelijk is het voor iedereen een fijne vakantie
geweest. We zijn blij om alle vrolijke gezichtjes weer te zien en hebben er veel zin in.
Het team van Het Palet is in de 6e week van de vakantie alweer van start gegaan om alles in gereedheid te
brengen voor de start van schooljaar 2020/2021. Er is hard gewerkt om de klaslokalen weer in te richten, het
lesmateriaal voor te bereiden en te bespreken hoe we het schooljaar gaan starten met elkaar. Op het
hoofdgebouw zijn in alle lokalen nieuwe digiborden geplaatst en hebben leerkrachten hier een training in gehad.
Verder is er natuurlijk ook ruimte geweest om kennis te maken met de nieuwe collega’s en bij te praten over de
gebeurtenissen tijdens de vakantie.
Het corona virus heeft een stempel gedrukt op het tweede deel van het vorige schooljaar. Gelukkig konden de
kinderen vanaf 8 juni weer volledig naar school met behulp van een continue-rooster. Afgelopen maandag zijn we
weer vol goede moed van start gegaan en konden we ook weer gebruik maken van de TSO medewerkers. Van
buitenaf lijkt alles misschien weer te gaan zoals het altijd ging, maar binnenin zijn we ons nog steeds bewust van
de consequenties van het virus. Ouders blijven buiten en op 1,5 meter afstand van elkaar, samen met het team
koffie drinken ’s morgens in de teamkamer is er nog niet bij en we lunchen nog niet met elkaar.
Startfeest
Op donderdag 3 september gaan we het nieuwe schooljaar feestelijke inluiden met de muzikale band “De
Vuilnismannen”. Deze creatieve drummers komen de hele dag workshops geven aan alle groepen.
De Vreedzame School
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve
en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor
te bereiden op een maatschappij die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en
rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de
kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de
gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame
School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op
een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer
en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan,
maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1: We horen bij elkaar.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting
en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het

gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar
waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking
over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over
iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening
moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen. Om de sfeer
direct goed neer te zetten wordt blok 1 in de eerste weken gegeven, de kinderen hebben meerdere malen per
week een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.
Afspraken
Over het algemeen geldt dat de afspraken betreffende hygiëne ongewijzigd blijven en dat volwassenen in en rond
het schoolgebouw 1,5, meter afstand houden. Die afstand hoeven volwassenen niet tot kinderen tot 12 jaar te
bewaren en kinderen hoeven dat onderling ook niet te doen.
Een aantal zaken brengen we expliciet onder uw aandacht:
1. We hanteren nog steeds gespreide haal- en brengtijden. Zo blijft het mogelijk voor ouders om onderling
de 1,5 meter afstand te houden.
2. Kinderen van de groepen 6 en hoger komen veelal zelfstandig naar school en deze kinderen kunnen de
hoofdingang gebruiken. Mocht u ze toch brengen, dan graag ruim voor de school afscheid nemen, zodat
het aantal ouders voor de school beperkt wordt en de 1,5 meter afstand realiseerbaar blijft. Voor groep 5
is gebleken dat bij het ophalen het toch erg druk en onoverzichtelijk is op het veld waar ze naar toe
gebracht worden. Het lijkt ons daarom beter om deze groep bij de hoofdingang naar buiten te laten gaan.
3. Gevolgen van het testbeleid. Het kan voorkomen dat een leerkracht zich moet laten testen of in
quarantaine moet. In die situatie blijven de leerlingen van de groep thuis en zal afstandsonderwijs
verzorgd worden tot de leraar terug kan keren op school. U wordt daar natuurlijk tijdig over geïnformeerd.
Uiteraard zullen we ons best doen om vervanging te regelen als de leerkracht door ziekte geen
afstandsonderwijs kan verzorgen. Als een teamlid of iemand die werkzaamheden voor de school heeft
verricht positief wordt getest, zal met de betrokken instanties gekeken worden naar de consequenties
voor de school. De schoolleiding zal dan in overleg met het bestuur een besluit nemen.
4. Leerlingen met ziekteverschijnselen blijven thuis en worden getest. Leerlingen blijven thuis als ze
ziekteverschijnselen vertonen die kenmerkend zijn voor corona (neusverkoudheid en/of hoesten en/of
koorts en/of verminderd ruiken en proeven). Ze moeten dan getest worden. Al in een eerder stadium is
een uitzondering gemaakt voor leerlingen in groep 1 en 2 die alleen een neusverkoudheid hebben. Tot de
testuitslag bekend is, komen leerlingen niet naar school. Als de test positief is, moet de leerling 7 dagen
thuis uitzieken. De leerling kan weer naar school als hij of zij na die 7 dagen nog 24 uur vrij is van
klachten. U moet er rekening mee houden dat de medewerkers van de school de leerlingen naar huis
kunnen sturen als zij ziekteverschijnselen vertonen. We begrijpen dat dit ingewikkeld kan zijn, maar
discussie daarover is niet mogelijk.
5. Er mag weer getrakteerd worden. Onveranderd worden gezonde en verpakte traktaties op prijs gesteld.
NB. Het is niet de bedoeling dat er wordt ‘ingehaald’ voor de periode dat het niet kon. Graag hiervoor
begrip. Hopelijk mag het een ‘gewoon’ jaar worden, waarin ieder kind aan bod komt.

Informatieavond en 10-minutengesprekken
Op maandag 7 september staat er een informatiefilmpje online voor groepen 1 t/m 8. Op deze manier informeert
de leerkracht u over zaken die het komend schooljaar spelen. Op dinsdag is er van 19.30 tot 20.00 uur een
inbelrondje via Google Classroom voor ouders die daar behoefte aan hebben. Ook de 10-minutengesprekken op
30-9 en 5-10 met kind en ouders gaan digitaal. U krijgt hierover bericht van de leerkracht.
Ouder-kind coach
Ook dit schooljaar is Pauline Lionarons de ouder-kind coach op Het Palet. Ze doet dit vanuit een adviserende en
ondersteunende rol. Een ouder-kind coach kan met u in gesprek gaan als u vragen heeft over de opvoeding en
ontwikkeling van uw kind(eren) of de sociale vaardigheden van uw kind. U kunt bij haar terecht als u zich zorgen
maakt of als u zich afvraagt of u zich zorgen moet maken. Blijf er niet mee rondlopen, stel gerust uw vraag. Door
met elkaar in gesprek te gaan proberen we gezamenlijk, bij voorkeur samen met school, een oplossing te zoeken
voor uw probleem. Het kan zijn dat ze u niet verder kan helpen, maar samen met u wel de juiste persoon kan
vinden om u verder te helpen.
Waar en wanneer kunt u haar vinden?
Het is nog niet bekend of ze op school aanwezig zal zijn, maar u kunt zonder afspraak contact opnemen via de
mail p.lionarons@amstelveen.nl of telefonisch 06 - 39 00 11 50.
Aanmelden broertjes en zusjes
Voor het aanmelden van broertjes en zusjes geboren in 2017 en 2018 kunt u contact opnemen met de
administratie.

Kinderboekenweek
De 66e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag
30 september t/m zondag 11 oktober 2020.
Het thema is EN TOEN? Waarin geschiedenis centraal staat. Arend
van Dam schrijft het Kinderboekenweekgeschenk en auteur
en illustratrice Mylo Freeman illustreert het Prentenboek voor de
Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we
terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de
wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de
Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te
ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!
Woensdag 30 september openen we op een feestelijke manier,
samen met de kinderen, de Kinderboekenweek. Hoe? Dat blijft nog
even geheim. Net als vorig jaar maakt de ouderraad het weer mogelijk
om twee topschrijvers uit te nodigen in de klassen. Op 1 oktober komt
Jozua Douglas een presentatie geven in de bovenbouw en op 6
oktober komt Tjibbe Veldkamp in de onderbouw vertellen. Tijdens de
Kinderboekenweek besteden we extra veel aandacht aan het lezen en
voorlezen. Maar ook gaan we tijdens de lessen aan de slag met het
thema geschiedenis.
Wat zou u kunnen doen
We zouden het heel leuk vinden als er ouders een verhaal willen
vertellen of een boek willen voorlezen, daar een filmpje van opnemen
en naar ons toe willen sturen. Omdat het thema geschiedenis is, kunt
u ook een filmpje insturen waarin u een voorwerp van vroeger, misschien wel een familiestuk, kunt laten zien en
vertellen wat het is, hoe oud het is, waar het voor gebruikt werd en hoe u eraan komt. Via de Classroom is
versturen het handigst.
Via het ouderportaal kunt u aan de leerkracht laten weten dat u graag een bijdrage zou willen leveren. We zijn
benieuwd!
Tips
Nog een paar tips. Kijk op www.debibliotheekamstelland.nl. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de
bibliotheek. Ook organiseren zij regelmatig leuke activiteiten.
Via de website van Het Rijksmuseum kunt u in Rijksstudio heel veel mooie oude schilderijen en kunstwerken
bekijken. Een bezoekje aan Historisch museum Amstelland in Ouderkerk aan de Amstel is erg leuk om eens een
kijkje te nemen om veel te weten te komen over wat er vroeger allemaal rond “De Amstel” heeft afgespeeld. Op de
website www.erfgoedtools.nl kunt u samen met uw kind aan de hand van een stappenplan gedigitaliseerde
afbeeldingen van vroeger verwerken tot een spel. Ook leuk om te delen met school. In de volgende nieuwsbrief
leest u meer over de Kinderboekenweek 2020.
Nieuwe ouder Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Hallo allemaal, hierbij wil ik mijzelf kort voorstellen. Ik ben Ngan Hansen en moeder van Karlos
(groep 3) en Mia (groep 1/2 a). Ik werk bij een bank in Amsterdam en hou van koken en reizen :)
Ik ben lid van de GMR sinds begin van de zomer. Via deze rol hoop ik ouders te kunnen
vertegenwoordigen en te betrekken bij het beleid dat de school voert. Het is fijn om op deze
manier betrokken te zijn bij de school en ik heb er veel zin in!
Schoolfotograaf
Op woensdag 2 september komt de schoolfotograaf voor een individuele foto van uw kind en
een groepsfoto. Dit jaar kunnen er helaas geen broer/zus foto’s gemaakt worden. Ook de
klassenouders gaan niet op de foto.
Belangrijkste schoolregels:
Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding en gymschoenen.
Na de gymnastiek gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 verplicht douchen.
• Voor het douchen hebben de kinderen een handdoek en badslippers nodig.
• Er mag een deo stick worden meegenomen (geen deodorant spuitbus)
• Doucheschuim en shampoo mag niet worden meegenomen.
• Gymschoenen. Zwarte zolen mogen in de gymzaal alleen als het speciale binnenzolen zijn die niet afgeven.
• Kinderen met lange haren maken dit tijdens de gymles vast. Bij voorkeur met een elastiekje in een staart.
• Sieraden doen de leerlingen tijdens de gym af. We adviseren u de kinderen geen sieraden om te doen op de
dagen dat ze gymmen.
Wij verzoeken u er goed op te letten dat alles regelmatig gewassen wordt en dat de gymspullen in een tasje gaan
voorzien van naam. Bovenstaande regels hebben allemaal te maken met de opvoeding op het gebied van sporten.

Wilt u zo vriendelijk zijn om spullen, die verloren kunnen gaan, zoveel mogelijk te voorzien van namen. Hierbij kunt
u denken aan sportkleding en –schoenen, jassen, laarzen, bekers, broodtrommels, tassen e.d. In de gang van de
gymzaal staat een krat waar gevonden voorwerpen verzameld worden. Vóór elke vakantie zullen deze spullen
worden opgeruimd.
Fietsen; Gezien het beperkte aantal stallingplaatsen, mogen alleen leerlingen die verder dan 10 minuten lopen
van school wonen, op de fiets naar school komen.
• Wanneer je op de fiets komt plaats je die netjes in de rekken. Er mogen geen fietsen buiten de rekken
worden neergezet en niet bij de brandtrap.
• Mobiele telefoon altijd inleveren bij binnenkomst klas, leerkracht zorgt voor een afgesloten bak en zet deze
bak in een gesloten kast.
• Petten en andere hoofdbedekking is niet toegestaan in de klas.
• Tijdens de kleine pauze en de TSO wordt water, karnemelk of melk gedronken. Tijdens de kleine pauze
eten de kinderen groente en/of fruit.
• Traktaties; kleine porties en gezond. Uiteraard mag ieder kind in de groep trakteren als het jarig is. Dat is
heel feestelijk en gezellig. Als team vragen wij u om de traktatie te beperken tot 1 traktatie per kind. Eén
(kleine, gezonde) lekkernij of één kleinigheidje wordt op prijs gesteld. Allebei tegelijk vinden we teveel van
het goede.
Luizencontrole
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen luizencontroles op school uitvoeren. Toch zijn controles heel
belangrijk en noodzakelijk. Vooral na een vakantieperiode constateren we neten en luizen. We vragen alle ouders
om thuis regelmatig te controleren op neten en luizen. Zodra uw kind luizen heeft, begint u meteen met de
behandeling. Wilt u dezelfde dag de leerkracht informeren? Zie ook: www.jouwggd.nl
Op het Ouderportaal komt een uitgebreide toelichting over hoe u een goede luizencontrole doet.
Rookvrije zone rondom school
We herinneren u eraan dat het schoolgebouw en de directe omgeving van school een rookvrije zone is!
Adres- en telefoonwijzigingen
Wilt u er op letten dat u wijzigingen van adres, telefoonnummer en /of e-mailadres zelf wijzigt in het
Ouderportaal? Wilt u het ook doorgeven aan de administratie?
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