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Wat hebben we toch een fantastisch
schoolkamp gehad. Vijf dagen
prachtig weer, vijf dagen een
toplocatie, vijf dagen lachende
kinderen. Een lust voor het oog. De
kinderen hebben heerlijk genoten
van ravotten in het bos, van spelen
op de voetbalwei en van het
samenzijn onder het afdak. Met zijn
allen slapen op een zaal of frietjes
eten van de kar… Het was een groot
succes. Leuk om te zien hoe kinderen
elkaar beter leren kennen, op een
positieve manier met elkaar omgaan
en zichzelf zijn in een niet-schoolse
omgeving. Dit zijn de pareltjes van
ons werk. Die pareltjes moesten nog
even kracht worden bijgezet door
paarlemoeren nagellak. De meiden
van groep i wilden erg graag even
“tutten”. Prachtig gelakte nagels
waren het resultaat. En toen konden
de jongens niet achterblijven. Ook zij
kregen prachtig gekleurde nagels
aangemeten. U voelt het misschien al
aankomen. Ook ik werd opgekleurd.
Mooi hè?

Bernard van Gils
Directeur
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Blauwe bak
Ik moet het even kwijt. Wat een
hilariteit om een vraag die ik op het
informatiebord van ons team
geschreven had. We hadden met
enkele collega’s afgesproken dat we
voor schooltijd het grof vuil vanuit de
schuurtjes zouden opruimen. Er werd
toen gegrapt dat het wel leuk zou zijn
als ik dan voor het ontbijt zou zorgen.
Ik vond dat een geweldig idee en
voor enthousiast personeel loop je
altijd wat harder. Toch?
Ik had de spullen voor dat ontbijt in
een bak van thuis gedaan om het
makkelijker te kunnen meenemen.
Na het gesjouw ontbeten we samen
in de koffiekamer en omdat het al

richting half 9 liep had ik de bak even onder het
aanrecht van ons keukentje gezet. Na het ontbijt
moest ik naar Zevenbergen voor een overleg en toen
ik weer terugkwam was mijn bak verdwenen.
Op het bord schreef ik of iemand mijn blauwe bak
gezien had.
Niets vermoedend ging ik daarna in gesprek met een
nieuwe ouder en gaf ik een rondleiding. In groep E
kwamen vervolgens alle kinderen een voor een naar
me toe met een blauwe bak met de vraag of dat mijn
bak was. Nou doet juffrouw Connie dat wel vaker zo’n
grapje, dus ik speelde het gewoon mee. Geen enkele
blauwe bak bleek van mij te zijn. In mijn naïviteit had
ik echter niet in de gaten dat het spel nog veel groter
gespeeld werd. De gehele ochtend kwamen er
kinderen uit alle klassen mijn kantoor binnen met
steeds weer een andere blauwe bak. Hoeveel blauwe
bakken kan een school hebben? Omdat ik voortijdig
weer naar een ander overleg in Zevenbergen moest,
werden ineens alle kinderen onder de trap bij elkaar
getrommeld. Daar werd even centraal gesteld dat we
toch echt alle blauwe bakken uit school hadden laten
zien en dat het erop leek dat die bak gewoon met het
grof vuil was meegegeven. Op mijn opmerking dat het
volgens mij geen blauwe maar een rode was, werd
ontkennend gereageerd. Ze wisten zeker dat het een
blauwe was. Die werd vervolgens ergens vandaan
getoverd en daarna kon ik met mijn bak met een
gerust hart de school verlaten. Wat hebben we met
zijn allen gelachen. Ook dit is onderwijs. Samen plezier
maken en iemand voor de gek houden. Ik ben blij dat
ik op Het Palet mag werken!

Vleermuis
De brandweer moest eraan te pas komen. Er zat een
vleermuis in de school. Hoe die daar gekomen was,
weten we niet, maar het leverde veel onrust op. Een
vleermuis verspreidt ziekten waar we liever niet mee
in aanraking komen. In eerste instantie werd de

dierenambulance gebeld. Maar zij durfden een oudere
dame die dienst had niet zo’n hoge ladder op te
sturen. De gemeente kon geen uitsluitsel geven wie
verantwoordelijk en geschikt was om zo’n beestje het
vrije leven terug te geven. Na met verschillende
instanties overlegd te hebben, bleek de brandweer de
juiste club te zijn die deze klus zou kunnen klaren. De
dienstdoende ploeg kwam net uit de nachtdienst en
waren nog in functie. Dat betekent dat ze als groep in
vol ornaat bij hun brandweerwagen moeten blijven
voor het geval er een brandoproep komt. En zo
kwamen ze dus voltallig met brandweerwagen naar
school. De trap werd links gezet en de vleermuis vloog
naar rechts. De trap werd rechts gezet en de vleermuis
vloog naar links. Het bleek nog een heel gedoe om dat
beestje zonder kleerscheuren te vangen. Vleermuizen
zijn beschermde diersoorten en mag je niet zelf of
roekeloos vangen. Toen de actie eindelijk geslaagd
was, alle kinderen hadden genoten van het
aanschouwen van dit hilarisch spektakel konden we
weer aan de slag. Knutselwerkjes doken op in de vorm
van vleermuizen, filmpjes werden op het bord
bekeken en er werd geleerd over vleermuizen. Wat
een mooie vorm van onderwijs.

Kinderen… en hun sociale talenten (week 43 t/m 48)
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 de komende periode staat
in alle groepen het thema:
Omgaan met ruzie centraal.
Dit thema gaat over op een goede manier conflicten
oplossen. Bijvoorbeeld door naar een ander te
luisteren of door een compromis te sluiten.
De lessen die we deze weken gaan geven, gaan over
doelen als:
* Op een rustige manier “nee” kunnen zeggen.
* Weten hoe je rustig kunt blijven als je boos bent.
* Weten welke stappen je kunt nemen om je te
beheersen.
Heeft uw kind een keer ruzie met iemand, dan kunt u
vragen welke aanpak uw kind op school geleerd heeft.

Dierendag (ingezonden stuk)
Op zondag 7 oktober wordt er op Kinderboerderij de
Dierenploeg aan de Vlimmeren 1 te Zevenbergen
Werelddierendag gevierd. De poorten gaan open om
half twee en sluiten om vijf uur.
Zoals ieder jaar wordt het weer een gezellig feest voor
jong en oud. Er staat een draaimolen, een springkussen, allerhande spelletjes, er kunnen ritjes gemaakt
worden op de pony’s en ook de huifkar maakt weer
tochtjes door de kern van Zevenbergen. Ook kunnen
de kinderen als dieren gegrimeerd worden.
Voor de inwendige mens zijn er weer poffertjes en/of
een lekker ijsje van de biologische ijsboer of een
glaasje limonade.
Boven staat weer een prachtige tentoonstelling die de
kinderen leert zuinig te zijn op alles wat leeft en bloeit.
Dit gebeurt door leuke spelopdrachten. De komende
weken komen weer heel veel groepen van scholen uit
de gemeente Moerdijk In schoolverband op bezoek.
Maar tot eind november kan iedereen die dit leuk
vindt deze leuke tentoonstelling op zondagmiddag
gratis bezoeken.
Maar 7 oktober gaat het natuurlijk vooral om de
dieren.

Sinds kort staat er op de kinderboerderij een prachtig
nieuw kippenhok voor onze kippen. Dit is tot stand
gekomen dank zij een sponsoring van SBO Het Palet in
Klundert, die vorig jaar de opbrengst van hun
kerstmarkt aan de kinderboerderij geschonken
hebben. De Anthoniushoeve in Langeweg heeft het
kippenhok tegen kostprijs gemaakt en dankzij nog een
paar sponsoren uit het zakenleven is het een prachtige
kippenvilla geworden.
Deze zal dan ook om 14.00 uur feestelijk geopend
worden door wethouder Thomas Zwiers.
Ook de huisdieren en met name de honden krijgen
heel veel aandacht. Mariëlle Vrijvogel van
hondenschool Dot en Jacqueline Kuhlmann van
Snuffelzz zijn aanwezig. Mensen kunnen bij hen
terecht als ze vragen hebben over de opvoeding van
hun hond. Mariëlle vertelt u ook alles over
rustgevende therapieën voor uw hond en kan u
adviseren bij te volgen cursussen. Jacqueline staat in
de kraam met verschillende hersenspelletjes en
speeltjes voor uw hond, die de verveling tegen gaan
en de hond uitdaagt heel vindingrijk te zijn.
Bijvoorbeeld Snuffelmatten. Zij maakt de matten en
de speeltjes zelf. Deze zijn ook te koop bij haar en de
opbrengst gaat naar een goed doel.
Marjolein Rietkerk van Dogpassion in Hoeven geeft
om half drie en vier uur demonstraties speuren met
haar honden. Kinderen mogen iets verstoppen en de
honden vinden het in een mum van tijd terug.
Kortom, het belooft weer een ontzettend leuke,
gezellige en leerzame middag te worden.
Iedereen is welkom, de toegang is gratis en voor
€ 2,50 krijgen de kinderen een kaart waarmee ze bijna
aan alle activiteiten deel kunnen nemen.
De Dierenploeg hoopt weer een groot aantal mensen
te mogen verwelkomen.

Weetjes
- Onze conciërge meester Gerrit is al een tijd afwezig
zoals u weet. Gelukkig hebben we inmiddels een
vervangster gevonden en mogen we ons gelukkig
prijzen met juffrouw Carla die nu de taken als
conciërge overneemt.
- Voor het eerst in mijn lange carrière in het
onderwijs hebben we afgelopen week twee keer
een groep thuis moeten houden. Heel vervelend en
een heel moeilijk besluit. Maar soms heb je geen
andere keus. De verwachting is dat Juffrouw
Annemarie uit groep G komende week ook nog niet
aanwezig zal zijn. Op voorhand hebben we daarom

al vervanging geregeld. Voor komende week zal op
maandag, dinsdag en woensdag een nieuwe juf de
groep opvangen. Het is nog niet duidelijk hoe we
het de laatste twee dagen voor de vakantie gaan
opvangen. We houden u op de hoogte.
- Naast juffrouw Annemarie en meester Gerrit, zit
ook juffrouw Janneke op dit moment met
ziekteverschijnselen thuis.
- Met de Stafleden van school hebben we de
problematiek en de discussie rond het douchen na
de gym uitgebreid besproken. We hebben er ook
een knoop in doorgehakt. We stoppen per direct
met douchen na de gym. Omdat kinderen na het
sporten ook wel een onaangenaam luchtje om zich
heen kunnen hebben hangen mogen deo’s gebruikt
worden. Maar alleen rollers. Een spuitbus is ten
strengste verboden i.v.m. kinderen die daar last
van kunnen krijgen op hun luchtwegen.
- Na een geslaagd Kindercafé, werd er daarna door
alle klassen hard gebouwd aan de “School van de
toekomst”. Prachtige inventieve resultaten,
vormgegeven op veel verschillende manieren. Een
lust voor het oog. Helaas is de inzending van onze
school niet in de prijzen gevallen bij het bestuur,
maar we zijn supertrots op de creatieve vindingen
van de kinderen en de enthousiaste inzet van hen.

Ik woon in Fijnaart, maar ben opgegroeid in
Standdaarbuiten als een echte van de Weijgaert. Na
de PABO overal invallen, o.a. bij de toenmalige
Krullevaar en op de Schutse, een ZMOK school in
Bergen op Zoom.

Even voorstellen

Ik ben hartelijk ontvangen en ik ben benieuwd hoe het
reilen en zeilen op Het Palet gaat. Het is me deze
afgelopen 6 weken zeer goed bevallen al en vooral het
kamp was voor mij een echte eye-opener. Wat een
plezier had iedereen!

In de afgelopen zomervakantie heb ik een besluit
genomen. Na bijna 28 jaar gewerkt te hebben in het
REC 4 onderwijs, heb ik de stap gemaakt om bij de
Waarden informatie te vragen over Het Palet en ik
mocht meteen op gesprek komen.
Daar heb ik over mezelf verteld; dat ik 50 ben
geworden afgelopen jaar en dat ik getrouwd ben met
Hans Rombouts, 3 kinderen heb (een zoon van 20, een
zoon van 18 en een dochter van 16).
Blijkbaar was dat goed genoeg, want ik werd
aangenomen.

25 jaar geleden ben ik begonnen als groepsleidster
met lesgevende taken in de jeugdgevangenis in Breda
(den HeyAcker) alwaar ik 20 jaar heb gewerkt als
docente op het Ginnekencollege.
Daarna ben ik naar Roosendaal verkast naar SO de
Fakkel, waar ik 5,5 jaar groepsleerkracht was van
groep 5 t/m 8. Na de zomervakantie mocht ik meteen
beginnen op de donderdag in groep E en I bij de
Waarden in Klundert. Ik kom dus steeds dichterbij de
Fendert te werken.
Fijn dat ik meteen mocht meedraaien, zo leerde ik de
leerlingen en de werkwijze al een beetje kennen.
Verder ben ik nog de trotse eigenaresse van ‘de
Kwasterette’, mijn onderneming, die allerhande
creatieve cursussen en workshops verzorgt. Misschien
heb je wel eens een ‘ dikke dames’ schilderij van me
voorbij zien komen, die workshop is namelijk erg
populair.

We zullen elkaar nu vaker tegenkomen. Ik zal alle
namen en bijbehorende functies en gebruiken nog
niet meteen kennen, maar dat komt vanzelf. Geef me
maar even, dan komt het vast goed.
Met vriendelijke groet,
Juffrouw Astrid

