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Onze school staat enorm in de
belangstelling op het moment. Geen
idee waar dat vandaan komt, maar
het lijkt of steeds meer mensen onze
school vinden. En dan gaat het nog
niet eens om aanmeldingen van
nieuwe kinderen, maar vooral over
ons als school, ons gebouw en de rust
die onze school uitstraalt. Ik hoor
steeds meer geluiden dat onze
kinderen zich zo goed gedragen, zo
rustig zijn en dat onze school
helemaal niet de uitstraling heeft dat
het een SBO is. Het lijkt erop dat we
eindelijk het vooroordeel dat er
heerst, dat er op een SBO-school
altijd lawaai is, kinderen zich niet
kunnen gedragen en stoelen door de
school vliegen, eindelijk doorbroken
wordt. Sterker nog, bezoekers geven
aan dat het op onze school veel
rustiger is dan op andere “gewone”
scholen. Ik moet dan stiekem lachen.
Alsof wij geen gewone school zijn. Ik
voel me dan wel trots. Dat doen we
dan toch maar met zijn allen. Tijdens
de Kick-off hoorde ik soortgelijke
geluiden ook vaak. Kinderen die weer
helemaal opbloeien, kinderen die
graag naar school gaan, kinderen die
zin hebben om te leren. “Ik heb mijn
kind weer terug”, hoorde ik zelfs
iemand zeggen. Een groter compliment kun je als school niet krijgen.
Maar dat kan alleen als we ons daar
met zijn allen voor inzetten. Groot
compliment daarom ook aan alle
ouders en kinderen zelf!
Bernard van Gils - Directeur

Kalender
4 sept Wereldcafé Kids op Palet
6 sept Inloopspreekuur CJG 14.00 u.
7 sept Bouw de school van de
toekomst
16 sept Juffrouw Judith jarig
17-18 sept
Kamp groep A t/m E
18 sept
Groep I vrij
Prinsjesdag
18-19 sept
Kamp groep F t/m H
19 sept
Groep A t/m E vrij
20 sept
Groep F t/m H vrij
19-21 sept
Kamp groep I
26 sept Oudervertelgesprekken
1-4 okt
2 okt
3 okt
4 okt
5 okt

Kijkochtenden
MR-vergadering
Start kinderboekenweek
Dierendag
Inloopspreekuur CJG 14.00 u
Dag van de Leerkracht
Waardendag, alle kinderen vrij

Weetjes
- Vorige week hebben we weer een
ontruimingsoefening gedaan.
Binnen 10 minuten was er ontruimd
en werd het signaal “veilig”
gegeven. Keurig netjes. Goed dat de
kinderen en de leerkrachten zich zo
snel en rustig naar buiten begeven.
- De kick-off, de officiële aftrap van
het nieuwe schooljaar, was een
geweldig succes. De opkomst was

erg hoog. Dat is heel fijn. Misschien heeft u nog
verbetertips. Dan horen we die graag. U kunt ze
doorgeven aan de leerkracht of rechtstreeks mailen
naar de directie; b.v.gils@dewaarden.nl
- Het kamp komt eraan. Spannend voor iedereen. Wij
hebben er erg veel zin in en we verwachten de
kinderen ook. Een dezer dagen volgt een brief met
alle informatie.
- Onze digitale schoolborden hangen er al zo’n 10 jaar.
We merken dat de kwaliteit enorm afneemt en dat
de leesbaarheid voor de kinderen niet goed meer is.
Daarom wordt de helft van alle borden van alle
scholen van Stichting de Waarden vervangen met
nieuwe borden. De andere helft volgt volgend jaar.
Deze week zijn de eerste borden binnengereden. De
groepen C, D, E en G zijn de gelukkigen. Zij mogen
met een hypermodern bord aan de slag. Geen
beamers meer, maar een groot verrijdbaar TVscherm vergelijkbaar met een grote tablet. Erg mooi,
razendsnel en veel beter van kwaliteit dan de oude
borden.
- Douchen na de gymles is op school een heikel
discussiepunt. Ook als team komen we hier niet
goed uit. Er zijn verschillende meningen waarom je
dit wel of niet zou moeten doen. Dit jaar is besloten
dat we nog steeds douchen na de gymles, maar dat
we dat doen in zwemkleding of ondergoed. Bloot
mag, maar hoeft niet. Over een tijd evalueren we of
dat beter bevalt.

Kinderen…. en hun sociale talenten (week 37 t/m 41)
Samen spelen – Samen werken
Op het Palet werken we in alle
groepen met de methode
‘Kinderen en hun sociale
talenten’. Doel van deze
methode is het sociale gedrag
van kinderen te bevorderen.
In deze periode staat in alle
groepen het thema: Samen spelen en Samen werken
centraal. Als dat lukt kun je vrienden maken.
Op een goede manier samen werken is overleggen
wat je gaat doen en samen afspraken maken. Ook
elkaar op een goede manier helpen en dus niet
voorzeggen komt aan bod.
Op een goede manier samen spelen is kunnen
afspreken wat je gaat doen, waar en met wie?
Om samen te kunnen spelen moet je je aan de
gemaakte afspraken kunnen houden en problemen op
een rustige manier kunnen oplossen.
Ook thuis zullen er regelmatig situaties zijn die te
maken hebben met dit thema.
Praat er vooral over met uw kind en geef bovenal het
goede voorbeeld. Zo leren we samen aan de kinderen
hoe het moet.

Even voorstellen
Dit schooljaar zal ik werkzaam zijn bij uw kind op
school. Vandaar dat ik me in deze nieuwsbrief kort aan
u voor wil stellen.
Ik ben Sascha Jansen, 27 jaar oud en ik woon samen
met Roy en onze twee dochters in Stampersgat. Onze
dochter Minthe is 4 jaar oud en is dan ook net in groep
1 begonnen. Heel spannend natuurlijk! Onze jongste
dochter Lexi is 7 maandjes oud. Zij is een heerlijk
vrolijk baby’tje!
In het weekend
doen we veel
leuke dingen.
Minthe vindt het
natuurlijk erg leuk
om er lekker op uit
te gaan, maar ook
naar opa en oma
gaan vindt ze erg
leuk. Dat doen we
dan ook bijna
iedere zondag,
waar we dan met
de hele familie
gezellig eten.
Verder hebben we
een oud dijkhuis
dat we aan het
opknappen zijn.
Dus er moet in het
weekend ook nog
weleens geklust
worden! Dit is dan
ook gelijk een van
mijn hobby’s.
Ik hou ervan om in
en om het huis
bezig te zijn en
dan voornamelijk
op het gebied van
interieur. In mijn
vrije tijd ben ik
hier dan ook veel
mee bezig.
Een nieuw kleurtje
op de muur of de
meubels weer
verplaatsen, daar
ben ik altijd voor
in!
Dit schooljaar geef
ik iedere woensdag
in groep H les.

Tot en met 27 september ben ik ook in groep E te
vinden, totdat juffrouw Astrid het van mij over zal
nemen en de rest van het jaar op donderdag in deze
groep les zal geven.
Ik hoop op een leuk en gezellig schooljaar voor
iedereen. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in! Tot
ziens!
Groetjes, Sascha

Badmintonspektakel

