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Opening van de Kinderboekenweek met een tijdmachine
Vierkeerwijzer
De weken voor de herfstvakantie stonden in het teken van het Kinderboekenweek thema “En toen..” Tijdens deze
weken hebben we daarom onze Vier Keer Wijzer thema’s daaraan gekoppeld. De school veranderde in een ware
tijdmachine. De groep en 1-2 hebben vooral naar hun eigen geschiedenis gekeken. Van babytijd tot nu.. De eerste
stap naar een historisch besef.
De groepen 3 en 4 zijn de tijd van ridders en kastelen ingedoken. Met
verschillende materialen zijn daar vol overgaven, kastelen en ridderoutfits
gemaakt van verschillende materialen.
Groep 5 en 6 hebben zich verdiept in de prehistorie. Al gauw werden er
materialen van thuis mee naar school gebracht zodat in beide groepen een
mooie themahoek kon ontstaan. Gijs, onze kunstenaar op woensdag, heeft
grottekeningen en prehistorisch gereedschap met de kinderen gemaakt.
Groep 7 en 8 hebben middeleeuwse steden behandeld. Van het ontstaan van,
tot de functie van een gilde en tot het dagelijks leven in de Hanzesteden, alles
is voorbijgekomen. De uithangborden van middeleeuwse ambachtslieden zijn
prachtig geworden.
De voordelen van onze Vier-Keer-Wijzer aanpak werd opnieuw in alle groepen
duidelijk; namelijk het plezier beleven aan geschiedenis en de keuzevrijheid die
kinderen geboden wordt waardoor de autonomie vergroot kan worden.
De komende tijd besteden we aandacht aan thema’s van Natuuronderwijs.
Groep 1 t/m 4: De herfst
Groep 5 en 6: Dino’s en fossielen
Groep 7 en 8: De Ruimte.
Studiedag 19 oktober: Autonomie en Spelen
Maandag 19 oktober hebben wij een interessante studiemiddag gevolgd onder leiding van Anniek Verhagen. Zij
werkt voor het NIVOZ, een kennisinstituut voor pedagogiek en onderwijs. Zij heeft twee dingen onder de aandacht
gebracht; het belang van spelen t/m groep 8 en daarboven en het vergroten van autonomie. Onze Vier-Keer-Wijzer
aanpak biedt beide elementen voldoende ruimte maar we willen onszelf hier nog verder in ontwikkelen.
Autonomie: Kinderen hebben tijdens de lessen van Vier-Keer-Wijzer veel keuzevrijheid en dragen
verantwoordelijkheid voor een gekozen opdracht. Zij werken vaak zelfstandig (alleen of met anderen) aan een
opdracht. Ze ontwikkelen eigenaarschap en hun succeservaringen dragen direct bij aan het welbevinden.
Kinderen kunnen met recht trots zijn op wat zij zelf voor elkaar hebben gekregen.
Spelen: Spelen is belangrijk voor iedereen, voor jong en oud. Enorm veel vaardigheden komen hierbij aan te pas.
Denk hierbij o.a. aan het ontwikkelen van: empathie, creativiteit, concentratievermogen, samenwerken, spreken
en luisteren, leren presenteren en voor jezelf opkomen. Spelen draagt bij aan een persoonlijke en sociale
ontwikkeling. In het onderwijs moeten we er alert op zijn dat kinderen voldoende ruimte krijgen om te spelen en
dat leren en spelen niet te veel als aparte dingen worden gezien. Tijdens de lessen van Vier-Keer-Wijzer is er al
veel ruimte om spelenderwijs te leren. Ons doel is nu om ook tijdens de basisvakken speelse elementen toe te
voegen.

Begrijpend lezen op Het Palet-Zuid
Op onze school werken we de laatste twee jaar op een meer
motiverende manier aan begrijpend lezen. De methodiek die
we daarvoor gebruiken heet; Close Reading. We gaan in drie
lessen diep in op de inhoud van de tekst. We zoeken
uitdagende teksten die de kinderen aanspreken en die
aansluiten bij de thema's waaraan we werken in de klas.
Hierdoor slaan we meteen twee vliegen in een klap! De
kinderen verbeteren hun vaardigheden in begrijpend lezen en
ze leren nieuwe informatie over het thema waar we aan
werken. De thema's van Vierkeerwijzer lenen zich hier
uitstekend voor. Bij Close Reading werkt de leerkracht met een
tekst of een prentenboek. Leerlingen lezen deze tekst of het
prentenboek meerdere keren, verdeeld over verschillende
lessen. De leerkracht stelt vragen over de tekst die leerlingen
stimuleert om dieper in een tekst of prentenboek te duiken en in de les is ruimte voor de leerlingen om veel met
elkaar te praten, te discussiëren en te schrijven over de tekst. Door de variatie in teksten en werkvormen wordt
begrijpend lezen leuk voor de leerlingen en de leerkracht. Thuis is het natuurlijk heel leuk en nuttig om met uw
kind regelmatig te lezen. Om uw kind nog beter te helpen bij het begrijpend lezen en luisteren is het dan ook heel
goed om samen te praten over wat er in het verhaal of de tekst gebeurt.
Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd
Op maandag 28 september opende Het Palet de Kinderboekenweek met
als thema: En toen? In de hal stond een tijdmachine waar figuren uit
verschillende tijdvakken uit tevoorschijn kwamen. Deze figuren waren
verkleed en werden gespeeld door leerlingen uit groep 6,7 en 8. Tijdens
het Open Podium op vrijdag 2 oktober werd het bijbehorende toneelstuk
uitgespeeld door de leerlingen.
Op dinsdag 29 september werd er voor de groepen 1 t/m 4 poppenkast
gespeeld. Juf Lisette las voor uit het boek Olifant en de tijdmachine van
Max Velthuijs. Drie leerlingen uit groep 5 speelden het verhaal. Beide
optredens waren een groot succes, de kinderen hebben genoten.
Op dinsdag 6 oktober kwam schrijver Tjibbe Veldkamp in de groepen 1
t/m 4 voorlezen en vertellen, zie foto hiernaast. Het bezoek van schrijver
Jozua Douglas is verplaatst naar vrijdag 13 november. Hij komt dan langs
in de groepen 5 t/m 8.
De voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 was op vrijdagmiddag 9
oktober. Jayde uit groep 7 is de voorleeskampioen van Het Palet en zal
onze school vertegenwoordigen in de bibliotheek van Amstelveen.
Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt is een jaarlijks ontbijtevenement waarbij kinderen samen ontbijten op hun
basisschool. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk een goed ontbijt is. Ook op Het Palet-Zuid doen we mee met het
schoolontbijt, en wel op vrijdag 6 november. Met speciaal lesmateriaal is het ook een leerzaam evenement, dit
doen we met leuke prentenboeken, een interactieve film en interessante lessen over gezond ontbijten. Wilt u uw
kind in die week een bord, beker en bestek voorzien van naam meegeven?
Nieuwe ouder MR
Dag allemaal, hierbij wil ik mezelf kort voorstellen. Mijn naam is Wendy de Jel, ik ben
de moeder van Velorisa (groep 4 ) en Chayenne (groep 1/2 b ).
Ik ben met de afgelopen verkiezingen gekozen als MR lid. Ik wil de ouders bedanken
die op mij hebben gestemd en zal alle ouders zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Ik
ben werkzaam bij een GGZ instelling en in mijn huidige baan ben ik tevens voorzitster
van de ondernemingsraad. Ik sta open voor ideeën en inbreng van ouders met
betrekking tot de onderwerpen in de medezeggenschapsraad. Ik ben te bereiken via
de algemene mail van de MR, mr.hetpalet@ogamstelland.nl en u kunt me ook op het
schoolplein benaderen.

Kamp groep 8
Het kamp was ook dit jaar een groot succes. Alle kinderen hebben zich
vermaakt met spellen in het bos, dansen in de disco van Daan, een
bootcamp van meester Jari, voetballen met meester Mathieu, gezellige
spelletjes binnen en natuurlijk de bonte avond. De kampleiding vond de
kinderen heel enthousiast en fanatiek. Graag bedanken we vrijwilliger
Daan en de ouders Reina, Cynthia en Wim voor hun inzet!
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Bezoek schrijver Jozua Douglas groepen 5-8
PS
Open Podium
Studiedag – groepen 1-4 vrij

vr
do
vr

December
4
Sinterklaas - gr.5-8 continu rooster tot 14 uur
10 PS
18 Vanaf 12.00 uur vakantie t/m 3 januari 2021

Dit jaar konden er helaas geen ouders komen
voorlezen tijdens de Kinderboekenweek.
Gelukkig heeft juf Annemarie dat in de
kleuterklassen gedaan. Juf Annemarie heeft het
prentenboek ‘Held op sokken aan de kinderen
voorgelezen’. Dat vonden de kinderen leuk en
spannend! Sommige zochten steun bij elkaar
tijdens het voorlezen, zie foto rechts.

Groep 5 speelt poppenkast bij de kleuters

Open Podium

Het verhaal: Olifant en de tijdmachine

