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De eerste helft van het jaar ligt
achter ons. De tweede helft dus voor
ons.
Namens het team van SBO Het Palet
wens ik iedereen een mooi, kleurrijk,
gezellig, gezond en fijn nieuw jaar
toe.
Het zal niet altijd even fantastisch
blijken. Zo zit het leven helaas niet in
elkaar. Ieder jaar heb je naast leuke
momenten en succeservaringen ook
minder mooie momenten en loop je
tegen zaken op waar je niet altijd
even vrolijk van wordt.
Het mooie van het leven is dat achter
de wolken altijd de zon schijnt. Of
tenminste in de meeste gevallen. Het
mooie is ook dat in zware tijden
mensen opstaan om je te
ondersteunen, om er voor je te zijn
om je door de donkere dagen heen te
helpen. Als dat geen lichtpunt is.
Ik wens, namens het team, iedereen
een jaar toe waarin je dat lichtpunt
mag ervaren. Een jaar waarin je kunt
schijnen en van betekenis kunt zijn
voor die ander die het op dat
moment even minder makkelijk
heeft. Als we zo het nieuwe jaar
kunnen doorkomen zal het voor
iedereen een mooi, kleurrijk, gezellig,
gezond en fijn nieuw jaar blijken.
Bernard van Gils
Directeur
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Nieuwjaar
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Inloopspreekuur CJG (14.0015.00 uur)
9 jan Nieuwsbrief 6 komt uit
10-24 jan CITO
17 jan Juffrouw Nicole jarig
18 jan Open dag VO
19 jan Juffrouw Ingrid jarig
25 jan Open dg VO
26 jan Juffrouw Laura jarig
27 jan Meester Bernard jarig
1 feb
3 feb
6 feb
7 feb

Open dag VO
Meester Roel jarig
Nieuwsbrief 7 komt uit
Studiedag team, kinderen vrij

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.
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.
Maar……………. het is niet zo aardig als je altijd je eigen
zin doet.
In de thuissituatie komen er regelmatig momenten
voor dat je aardig doen goed kunt oefenen.

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
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.
Tot 09 januari 2020
vriendelijke groeten Linda den Hollander
https://www.meermoerdijk.nl/LeefModule/Details/11
857

Personeelsperikelen

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

In de eerste helft van dit jaar hebben we best wel
afgezien met startende en vertrekkende leerkrachten.
Maar nu lijkt de rust te keren. Langzaam maar zeker
wordt duidelijk hoe we naar het eind van het jaar gaan
als team.
Hieronder de stand van zaken:
- In de Onderbouwunit, groep A-B-C zijn na de
kerstvakantie best veel nieuwe kinderen gestart en
volgen er nog meer. Juffrouw Ingrid en juffrouw
Lotty draaien samen groep A-B, terwijl juffrouw
Laura, ook weer juffrouw Lotty en juffrouw Wendy
groep C draaien. In groep C starten nu enkele
kinderen ook met het leesprogramma. We noemen
die groep voor het gemak groep B+.
- In groep D verandert wat meer. Juffrouw Ellen L.
voelt zich voldoende opgeknapt na de zware
behandelingen die ze moest ondergaan dat ze
vanaf deze week op dinsdag en woensdag weer
aanwezig is. Ze heeft nog behandelingen voor best
een hele poos, maar dat let haar niet om weer
volop aan de slag te gaan. Fijn! Welkom (helemaal)
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-

-

-

terug. Omdat juffrouw Ellen L. twee vaste dagen
werkt zal juffrouw Samantha de andere drie dagen
nemen. En dat betekent dat we afscheid moeten
nemen van juffrouw Ellen R. in de groep. Juffrouw
Ellen R. blijft wel aan onze school verbonden op de
vrijdagen, waarbij ze groepen overneemt van
andere collega’s zodat zij hun grote administratieve
taak onder minder werkdruk kunnen bijwerken.
Met de juffen worden nog afspraken gemaakt
wanneer juffrouw Ellen R. in groep D van de
kinderen afscheid zal nemen.
In groep E zijn geen personele wijzigingen.
In groep F gaat over een tijdje iets veranderen. Nu
draaien juffrouw Connie en juffrouw Denise deze
groep. Juffrouw Denise echter gaat vanaf 1 februari
een andere groep op onze school draaien. Wellicht
dat ze tot 1 maart nog verbonden blijft aan deze
groep op donderdag, maar daarna zal er iemand
anders in deze groep ingevlogen worden. Wie dat
gaat worden is nog niet bekend.
In groep G zijn geen bijzonderheden.
Groep H is weer terug naar de eigen setting. De
kinderen zijn niet meer verdeeld over de groepen G
en I. Juffrouw Nicole en juffrouw Karin draaien nu
deze groep en vanaf 1 februari zal een nieuwe juf
(juffrouw Jolanda) deze groep komen bijstaan.
Juffrouw Nicole blijft dan voor twee dagen aan
deze groep verbonden en gaat zich de andere
dagen richten op haar taal-leesspecialisme.
In groep I zijn geen bijzonderheden.
Groep J heeft op dit moment een invalmeester op
de woensdag. Meester Anoep blijft tot aan de
voorjaarsvakantie aan deze groep verbonden.
Hopelijk hebben we vanaf 1 maart een structurele
oplossing.
We eindigen met groep K. Een tijdje hebben
juffrouw Marlies en Denise de groep samen
gedraaid en dat bevalt enorm goed. Het is daarom
dat juffrouw Denise heeft aangegeven graag in
deze groep verder te gaan. Vanaf 1 februari gaat zij
de groep draaien op maandag en dinsdag en zal
juffrouw Marlies de andere dagen voor haar
rekening nemen. Beiden zijn erg blij dat ze dit
samen kunnen blijven doen.

Nieuwe Jeugdprofessional CJG (ingezonden stuk)
Even voorstellen:
Beste ouders, leerkrachten en andere betrokkenen,
Mijn naam is Melissa van Hooijdonk en sinds 1
november jl. ben ik vanuit het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG), gemeente Moerdijk, de contactpersoon
voor Het Palet. Graag maak ik mezelf kenbaar binnen
school, waar natuurlijk een voorstelmoment even aan
vooraf gaat.
Ik ben 30 jaar, getrouwd en moeder van 2 zoontjes.
Sjuul van 2 jaar en Loek van 5 maanden en sinds
september jl. ben ik werkzaam binnen de gemeente
als jeugdprofessional.
Hier voor heb ik op verschillende behandelgroepen
binnen Idris gewerkt. Hier was ik persoonlijk
begeleider van jongeren met een licht verstandelijke
beperking in combinatie met gedragsproblematiek.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om dingen te
ondernemen met mijn gezin, zoals een gezellige
wandeling in het bos of samen een dagje er op uit.
Maar ook maak ik graag tijd voor een goede film of
lekker uit eten gaan.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het
volgende even onder de aandacht brengen:
Voor de inloopmomenten is het een en ander
veranderd. Aangezien ik niet werk op donderdag, zijn
de inloopmomenten verplaatst naar de dinsdag.
Hieronder een overzicht van de dagen dat ik vanuit
het CJG op school zal zijn en beschikbaar ben voor
vragen:
Dinsdag 7 januari
Dinsdag 11 februari
Dinsdag 31 maart
Dinsdag 12 mei
Dinsdag 9 juni
Zoals hopelijk bekend zijn de inloopmomenten van
14.00u tot 15.00u.
Ik heb gemerkt dat het inloopmoment niet erg druk
bezocht wordt. Hopelijk is dit een goed teken, maar
indien er vragen zijn, klein of groot, voor zowel
leerkrachten als ouders, wil ik jullie van harte
uitnodigingen om eens langs te komen. Een kopje
koffie om kennis te maken, mag natuurlijk altijd!
Tot op school!
Groetjes Melissa

