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Kalender
12 november
13 november
15 november
22 november t/m
3 december
24 november
29 november
3 december
6 december
16 december
22 december
24 december
27 december t/m
7 januari 2022
10 januari
15 januari
17 januari
18 januari
26 januari
31 januari

10 jaar bestaan Het Palet

NIO groep 8
Aankomst Sinterklaas
Ouderraad en MR 19.30 uur
Oudergesprekken
Koffieochtend
Adviesgesprekken groep 8
Sinterklaasviering
Groep 1 t/m 8 vrij; studiedag
Snappet voor ouders en
kinderen 15.00 uur
Kerstviering om 17.00 uur
Groep 1 t/m 8 vrij
Kerstvakantie
Nieuwjaarsborrel met de
kinderen
Vormsel groep 8
Start Cito toetsen
Ouderpanel 19.30 uur
Voorleesontbijt
Start schoolproject techniek

Inschrijven oudergesprekken

Vanaf deze week kunt u zich inschrijven voor de
oudergesprekken die vanaf 22 november tot en met 3
december op school plaatsvinden.

Schoolreis

Dinsdag 28 september zijn
we met de hele school op
schoolreis geweest naar
Drievliet. Doordat de schoolreis aan het begin van het
schooljaar is, heeft dit een positieve bijdrage aan de
groepsvorming. Het was een zonnige dag en de
kinderen hebben ervan genoten! Deze dag is mede
mogelijk gemaakt door de bijdragen van de ouderraad.
Heel hartelijk bedankt daarvoor!

Vrijdag 1 oktober heeft de school het 10-jarig bestaan
van Het Palet gevierd. Er waren allerlei leuke
activiteiten voor de kinderen,
georganiseerd
door
KAS
entertainment. Tevens kwam er
een echte frietkar en zijn de
kinderen allemaal getrakteerd
op frietjes.
Ook deze feestelijke dag is mede
mogelijk gemaakt door de giften
van de ouderraad, waarvoor
onze hartelijke dank!

Kinderboekenweek

We kunnen terugkijken op een geslaagde
Kinderboekenweek. Het thema was: ‘Worden wat je
wil’. Donderdagavond 22 oktober heeft de school de
KBW afgesloten samen met de peuteropvang. Op deze
avond konden de kinderen hun werk rondom het
thema aan hun ouders laten zien. Er was een
speurtocht waarbij prijzen te winnen waren. Winnaar
unit 1: Tyson, winnaar unit 2: Floor, winnaar unit 3:
Olivia en winnaar unit 4: Mathijs.

Gezonde traktaties

Kinderen krijgen in één
schooljaar al snel 20 traktaties.
Trakteren mag ook, want jarig
zijn is feest! Wij vragen u om
traktaties voor op school klein
te
houden met
weinig
calorieën. U kunt ook een klein
cadeautje geven in plaats van iets eetbaars. Tip: kijk op
www.gezondtrakteren.nl of
www.voedingscentrum.nl/trakteren.nl voor lekkere
inspiratie!

Inzet NPO gelden

Ongeveer € 5,8 miljard uit het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) gaat naar voorschoolse educatie,
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basisscholen en middelbare scholen. Hiermee kunnen
leerlingen en leraren geholpen worden om
leervertragingen en andere problemen door corona
aan te pakken. Op Het Palet zetten wij de NPO-gelden
in voor:
 Professionalisering leerkrachten door de CED
groep om kennis en vaardigheden bij te
spijkeren, zodat ze nog beter in hun vak
worden. Bewezen is dat leerkracht handelen
veel effect heeft en duurzaam is.
 Inzet ambulante tijd van de specialisten van
onze school. In deze tijd kunnen de specialisten
zich verdiepen in hun vakgebied, observeren in
de groepen en collega’s helpen.
 Inzet theater en taal, muziekles vanuit CKB en
dansles door Jac. van den Elshout voor alle
units. Dit draagt bij aan de sociaal-emotionele
en fysieke ontwikkeling van kinderen.
 Filosoferen met kinderen door ‘Kleine Grote
Denkers’ in te zetten. We willen hiermee
kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op
morgen, door spelend filosoferen een plek te
geven in de school. Dit sluit aan bij de 21eeeuwse vaardigheden, burgerschap en het
curriculum.nu .

Hieronder vindt u mededelingen en informatie van
LPS-KOM: de dagopvang van 0-4 jaar, peuteropvang
van 2-4 jaar en buitenschoolse opvang van 4 tot 13
jaar.

Peuteropvang Het Palet

Peuteropvang Het Palet is begonnen met het
thema herfst. We hebben een herfst wandeling
gemaakt. Tijdens deze wandeling hebben we
paddenstoelen gezien, bruine en rood met witte
stippen🍄🍄. We hoorden de bladeren ritselen onder
onze voeten🍁🍁Op een boomstam zagen we heel veel
lieveheersbeestjes lopen🐞🐞. Op de groep hebben we
een grote paddenstoel gemaakt waar de kinderen
onder kunnen picknicken. We lezen voor uit
prentenboeken en zingen herfst liedjes.

Koffieochtend 24 november

Woensdag 24 november is weer een koffieochtend!
Deze wordt deze keer verzorgd door de
onderwijsambassadeurs, ouders van onze school. Het
is een open koffie ochtend. Iedereen is welkom. Graag
gaan ze met u in gesprek welke punten er besproken
zouden kunnen worden tijdens de komende
koffieochtenden. De koffieochtend start om 8.30 uur
en duurt tot ongeveer 9.30 uur.
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