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Vandaag was de Sint bij Het Palet op
bezoek.
En statig las hij voor uit zijn grote
boek.
De kinderen, zo stond geschreven,
waren allemaal lief gebleven.
Zij kregen allen de volle aandacht,
maar aan de juffen en meesters werd
minder gedacht.
En om ze toch te bedanken voor hun
inzet,
heeft Sint dit stukje in de nieuwsbrief
gezet.
Alle lof voor de juffen, groot en klein,
die in de onderbouw werkzaam zijn.
Aandacht voor ieder kind, ze
vergeten iemand niet,
het zijn de juffrouwen
Ingrid, Laura, Lotty en Wendy zoals
u ziet.
De bouw die dan volgt, de kindjes zijn
dan al wat groter,
De juffen Samantha, beide Ellens,
Judith en Monica zijn daar de sterke
motor.
En sluitend in de middenbouw,
staan daar Denise en Connie als
hartelijke en lieve juffrouw.
De bovenbouw begint bij groep G,
maar H, I, J en K doen ook daar mee.
De juffrouwen Jackelien, Rowena en
Annemarie zijn hier de drijvende
kracht,
waarna meester Roland en juffrouw
Marlies ze vol enthousiasme in de
eindgroepen opwacht.

Wanneer je denkt dat je iedereen
hebt gehad,
Staat in het boek nog een vol blad.
Buiten de klassen zijn er nog meer
mensen met een baan
die ook even in de belangstelling
mogen staan.
Zo is daar Juffrouw Julia, onze IB,
zij doet bij zorg heel goed mee.
Bijgestaan door juffrouw MarieLouise voor gedrag,
geen kind die haar niet mag.
Juffrouw Annelou, onze psycholoog,
werkt hard in het kamertje een
verdieping hoog.
Juffrouw Suzanne van logopedie,
ook heel kundig zoals ik zie.
Sluitend in deze vakkundige rij,
Juffrouw Nicole voor lezen nog erbij.
Als je dan denkt dat je er bent,
is er nog Meester Roel de
gymdocent.
En meneer Hans de klusjesman,
Ik geloof dat Het Palet niet zonder
beiden kan.
Sint laat een ieder weten,
hij zal jullie niet vergeten.
Meester Bernard, trots staat hij daar.
Dank je wel en tot volgend jaar!
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Juffrouw Samantha jarig
Sinterklaas op school
Nieuwsbrief 5 komt uit
6 dec Studiedag team, kinderen vrij
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Sociaal gedrag op Het Palet
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
Aardig doen centraal.

Toneelspelen Klundert (ingezonden stuk)
Inleiding
Donderdag 09 Januari start Linda den Hollander
(dramadocent en regisseur) met toneellessen in
Klundert. Door middel van oefeningen op het gebied
van spel, beweging en improvisatie leren de kinderen
zichzelf presenteren en expressief uiten. Met deze
activiteit hoop ik mijn kennis en ervaring te delen met
de nieuwe generatie enthousiaste toneelspelertjes.
Aanbod
Toneelspelen kan op vele manieren. In je eentje kun je
een monoloog afsteken, of met twee een dialoog. Bij
mimen gebruik je geen stem, maar vertrouwt
helemaal op de kracht van je lichaamstaal. Bij
improvisatie laat je het publiek aangeven wat het wil
zien. Je kunt imiteren, spiegelen of uitbeelden. Wat je
verbeeldt kan evengoed een mens als een dier of ding
zijn. Je gezicht en lichaam zijn je speelveld. Ook leer je
met een verhaal je publiek te boeien en aan het
lachen te maken. Wil je dit ook leren, dan is dit je
kans!
De activiteit is bedoeld vanaf 7 jaar en bestaat uit
een blok van 6 lessen. Kosten zijn 12 euro voor 6
lessen. De lessen worden gegeven in de aula van
basisschool De Rietvest in Klundert. De toneellessen
gaan door bij minimaal 4 aanmeldingen.
Data: 09 Januari, 16 Januari, 23 Januari, 30 Januari, 6
februari en 13 februari.
Tijd: 15.30-17.00.
Locatie: RKBS De Rietvest, Keenestraat 7, 4791 AM,
Klundert

In dit thema leren de kinderen dat luisteren naar de
ander en interesse tonen in de ander belangrijk is.
Het is ook aardig als je een ander helpt, troost,
complimenten geeft en als je rekening houdt met de
wensen van een ander.

De kinderen kunnen zich opgeven via de site van Meer
Moerdijk. U gaat naar het kopje. activiteiten, dan naar
ons aanbod 2019. U ziet dan het kopje van Toneel en
als u daar op klikt komt u bij de inschrijving.

Maar……………. het is niet zo aardig als je altijd je eigen
zin doet.

Tot 09 januari 2020
vriendelijke groeten Linda den Hollander

In de thuissituatie komen er regelmatig momenten
voor dat je aardig doen goed kunt oefenen.

https://www.meermoerdijk.nl/LeefModule/Details/11
857

Personeelsperikelen
In de afgelopen periode is gelukkig
minder gebeurd dan hiervoor.
Bijzonderheden zijn:
- Per 1 december is Juffrouw Lotty
(groep ABC) benoemd voor 3 dagen
in de week. Zij zal dus vaker aanwezig zijn.
- Twee weken geleden hebben we
afscheid genomen van juffrouw
Ellen de Groen. Het SBO bleek voor
haar toch niet een passende setting.
Omdat we niet direct een vervanging hadden, zijn de kinderen van
groep H opgedeeld over de groepen
G en I. Juffrouw Jackelien (groep G)
en juffrouw Annemarie (groep I)
worden voorlopig bijgestaan door
juffrouw Rowena. We zijn druk
bezig om een tweede onderwijsassistent te vinden, zodat beide
groepen (nu ieder 20 kinderen) een
fulltime onderwijsassistent gekoppeld krijgt aan de groep.
Er is verder goed nieuws omtrent
deze groepen. Inmiddels is er een
nieuwe leerkracht gevonden,
juffrouw Jolanda. Zij werkt nu nog
elders, maar zal per 1 februari voor
drie dagen de juf van groep H
worden. Wie haar duo-leerkracht
wordt is nog niet bekend, maar
duidelijk is wel dat het opdelen
over de twee aanliggende groepen
niet heel lang meer gaat duren.
Hopelijk kunnen we snel de
kinderen van groep H weer gewoon
bij elkaar in één klas zetten.
Zo gauw er meer bekend is,
laten we u dat weten.

9 december

