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De kop is er af. Het jaar is weer
begonnen. Binnen no time zit
iedereen weer helemaal in het
schoolritme. En daar is niets mis mee.
Ik persoonlijk vind het heerlijk om
spontane dingen op vakantie te
doen; een dag gaan fietsen, een
leuke stad bezoeken, naar een
museum gaan of gewoon luieren in
mijn wiebelstoel in de zon met een
spannend boek op schoot. Gewoon
omdat het kan en gewoon omdat ik
eerst bedacht had om iets anders te
gaan doen en dan toch besluit om
mijn plannen om te gooien. Maar
tegelijkertijd vind ik het ook heerlijk
om een vast patroon te volgen,
afspraken die gemaakt zijn na te
komen en een ritme te draaien dat al
bijna minutieus vaststaat in mijn
agenda. Bij kinderen werkt dat ook
vaak zo. Voor de vakantie zitten ze in
een straks (school)ritme en moeten
ze in ze zomervakantie even wennen
aan de vrijheid, laat naar bed gaan,
geen vastomlijnde plannen. En als ze
dan na de vakantie op school terug
komen moeten ze weer even wennen
aan de regels, het in het gareel lopen
en doen wat de juf of meester van ze
verwacht. Dat is even slikken voor ze.
Maar na enkele dagen weten ze niet
beter en draaien ze weer geweldig
mee en komen ze enthousiast naar
school. School is gewoon leuk. En als
bijkomend voordeel; je leert er nog
wat ook.
Bernard van Gils
Directeur

Kalender
3 sept MR-vergadering
5 sept Nieuwsbrief 2 komt uit
Inloopspreekuur CJG 14.00 u
9 sept Schoolfotograaf
10 sept Voorstelling “Aardmannetjes”
12 sept ANWB Streetwisedag
16 sept Studiedag team, kinderen vrij
Juffrouw Judith jarig
17sept Prinsjesdag
18-20 sept Kamp groep J en K
20 sept Keep it clean day
26 sept Oudervertelgesprekken
30 sept-3 okt Kijkochtenden ouders
2 okt Start kinderboekenweek
3 okt Nieuwsbrief 3 komt uit
Inloopspreekuur CJG 14.00 u
4 okt Dierendag
Waardendag, kinderen vrij
5 okt Dag van de Leerkracht

BHV-oefening
Sociaal gedrag op Het Palet
Tijdens de eerste schoolweken
wordt er op onze school en in de
klas veel aandacht besteed aan
hoe wij met elkaar omgaan op
Het Palet.
De regels van de school, het plein en de groep worden
met de kinderen besproken. Ook is er aandacht voor
een goede werkhouding. Als wij ons allemaal aan deze
afspraken kunnen houden wordt het weer een fijn
schooljaar.
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.
Tijdens de eerste schoolweken staat in alle klassen het
thema: ‘Een taak uitvoeren centraal’.
Dit thema gaat over omgaan met taken en
opdrachten, zowel schoolse als andere taken.
Geoefend wordt met opruimen, binnen de tijd je taak
afmaken , iets niet uitstellen en doorwerken.
Ook thuis zullen er regelmatig situaties zijn die te
maken hebben met dit thema. U kunt uw kind vragen
wat het heeft geleerd op school over ‘een taak
uitvoeren’ en hier thuis extra opletten.

Even voorstellen
Ik ben Cor Beljaars en woon in Oosterhout.
Vader van 3 kinderen: 2 meiden en 1 zoon en Opa van
Jesse en Dewi.
Ik ben bijna 43 jaar werkzaam in het onderwijs.
De meeste tijd heb ik in het basisonderwijs gewerkt,
waarvan 19 jaar in een groep 8. Nu ben ik de uitdaging
aangegaan om samen met Juf Marlies groep K te
doen.
Naast het onderwijs ben ik een echte carnavalsvierder.
Jaren geleden heb ik me opgeworpen als voorzitter en
begeleider van de Jeugdhofkapel, die natuurlijk een
onderdeel is van de OCS (Oosterhoutse Carnavalsstichting).
Ook ben ik een liefhebber van klusjes doen en werken
in de tuin.

De BHV-oefening van vorige week was een groot
succes. Toen om 10.00 uur het signaal tot ontruimen
werd gegeven, ging iedereen rustig naar buiten en
verzamelden zich op de speelplaats. Na controle of
iedereen buiten was werd daarna het sein veilig snel
gegeven. De kinderen en leerkrachten weten precies
wat ze moeten doen bij een uitruiming. Weet u ook
wat u moet doen als u in ons gebouw bent en er een
calamiteit optreedt? Ik adviseer u om op school de
stappenkaarten bij calamiteiten eens goed te bekijken.

Schoolfotograaf
Zoals u weet komt maandag 9 september de
schoolfotograaf langs.
Leuk altijd om te zien hoe de kinderen op hun
"paasbest" gekleed naar school komen.
De fotograaf zal 's morgens de individuele kinderen
fotograferen en rond 12.00 uur toe zijn aan het maken
van de broertjes-en-zusjes-foto's.
Om de juiste foto's te maken wil ik u vragen om de
kaart van de fotograaf op school in te leveren, mocht
u dat nog niet gedaan hebben.
Omdat de fotograaf weinig speling in tijd heeft wil ik u
ook vragen om op tijd (12.00 uur) aanwezig te zijn
voor de broertjes-en-zusjes-foto indien u daar gebruik
van wil maken.
Indien u de kaart niet inlevert, wordt vanuit de Wet op
de Privacy geen foto gemaakt.
Nadat de foto gemaakt is wordt de kaart weer mee
naar huis gegeven. Op de kaart staan namelijk de
inloggegevens om via thuis de foto’s te bekijken en te
bestellen. De foto’s staan niet meteen online. U krijgt
van ons een berichtje wanneer ze op de website van
de fotograaf staan.

Oudervertelgesprekken
Tijdens de Kick off avond afgelopen week zijn aan de
ouders de papieren uitgedeeld van de Oudervertelgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op 26
september a.s.
Tijdens deze avond wordt u uitgenodigd om te
vertellen over uw kind. Als school willen we uw kind
zo goed mogelijk begrijpen en willen we weten hoe
uw kind zich thuis gedraagt of hoe u als ouder uw kind

ziet. Deze informatie is belangrijk voor ons omdat we
dan beter ons aanbod kunnen afstemmen op wat uw
kind nodig heeft en wat bij uw kind goed werkt. De
vraag is daarom om de avond te reserveren voor een
gesprek op school. De brief hierover volgt in het begin
van aankomende week.
Voor groep H volgt een ander moment omdat het het
meest wenselijk is dat de gesprekken gevoerd worden
met de nieuwe juf Ellen de Groen. Zij start echter pas
op 1 oktober.

Keep it clean day
Dit jaar wordt er vanuit de gemeente een “Keep it
clean day” georganiseerd. Op die dag, 20 september,
gaan de Klundertse scholen de wijk in om hun
omgeving schoon te maken en vuil op te ruimen. Zo
maken we kinderen bewust van het feit dat een
opgeruimde aarde beter voor het milieu en dus voor
hun eigen toekomst is. Hoe de dag er precies gaat
uitzien is nog niet duidelijk. Achter de schermen wordt
schijnbaar nog hard gewerkt. We wachten nog even
de berichtgeving af, maar komen er snel bij u op terug.

Kijkochtenden
Zoals ieder jaar organiseert school weer
Kijkochtenden. Tijdens de kijkochtenden worden
ouders en verzorgers uitgenodigd om een uurtje mee
te draaien in de klas. Zo krijgen ouders een beter
beeld hoe het er tegenwoordig aan toe gaan in een
klas op school. De kijkochtenden zijn van maandag 30
september tot en met donderdag 3 oktober. U kunt
binnenkort intekenen op welke dag u graag in welke
klas komt kijken. Noteert u alvast de data.
Omdat de nieuwe juf van groep H net in deze week
start zal voor deze ouders een ander moment gekozen
worden.

Informatieavond Toekomst Scholen Klundert
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief staat een brief
over de toekomst van de scholen in Klundert. Er wordt
gesproken over de schoolgebouwen en dat er wellicht
nieuwbouw moet gaan komen. Deze actie is een
gezamenlijk traject dat de 4 reguliere Klundertse
scholen, samen met onze SBO-school loopt. Het
gebouw van Het Palet is nog lang niet aan vernieuwing

toe. Dat is nog niet zo oud en voldoet voor het
onderwijs dat wij geven prima. De gebouwen van de 4
andere scholen echter zijn in een minder goede staat.
Wanneer er gesproken moet gaan worden over
nieuwe gebouwen voor die andere vier scholen is dat
ook het juiste moment om te spreken over de wijze
waarop het onderwijs in Klundert geregeld is. Het is
niet vreemd dat wij als SBO daarover mee mogen
praten, want wellicht kan onze expertise en kennis het
onderwijs van de andere scholen ook naar een ander
plan tillen. Dat mag echter nooit ten koste gaan van de
kinderen die nu op onze school zitten. Meedenken en
meepraten als ouders van onze school is daarom zeer
wenselijk. Wellicht heeft u ideeën waar de andere
scholen hun voordeel mee kunnen doen.
Ik nodig u daarom van harte uit om op deze avond
aanwezig te zijn. De teams en MR-en van de scholen
hebben op 10 september een soortgelijke avond.

Streetwise-dag op Het Palet
Op donderdag 12 september hebben we op school
een hele dag die in het teken staat van het verkeer.
Voor alle groepen zijn er activiteiten die dag waarbij ze
echt in praktijksituaties gaan oefenen.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
• Bij Toet toet leert de groep ABC in de speelzaal
verkeersgeluiden herkennen en ze oefenen het veilig
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de
autogordel in combinatie met het kinderzitje.
• Tijdens Blik en klik leren de groepen ABC, D, E en F in
de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van
het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van
een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een
gele elektroauto.
• Bij Hallo auto leren de groepen G en H over de
remweg van een auto en de invloed van reactietijd
op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf
remmen. Ook het belang van het dragen van een
veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze
les aan bod.
• Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen I, J en K
op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er
wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze
trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een
zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid
zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare
school. Voor deze laatste activiteit zou het fijn zijn
als er zo veel mogelijk fietsen op school aanwezig
kunnen zijn, zodat de kinderen van 1 groep
tegelijkertijd kunnen fietsen.

