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De kop is er af. De eerste week zit er
bijna op. Het is een rare week. Voor
het eerst in mijn schoolloopbaan heb
ik in de vakantie kinderen en hun
ouders op school ontvangen.
Vanwege het Coronavirus konden we
de nieuwe leerlingen geen
rondleiding geven en hadden we zelfs
een groot aantal van de kinderen en
hun ouders nog nooit ontmoet. De
laatste vrijdag van de vakantie
hebben we die nieuwelingen daarom
ontvangen op school en hebben we
kort nader kennis gemaakt met
elkaar. Een bijzondere start.
Maar afgelopen maandag zijn we
echt begonnen. Het was fijn om
iedereen weer te zien na zes weken
van afwezigheid. En volgens mij had
iedereen er zin in; kinderen, ouders
en de teamleden.
Het is een rare week. Volgende week
is mijn laatste week, dus ik ben volop
bezig met overdracht en stukjes
afsluiten, terwijl iedereen juist bezig
is met opstarten. De nieuwe
directeur Joke is al regelmatig
aanwezig en sluit aan bij overleggen
die ik voer. Het voelt raar. Besluiten
die ik neem worden straks uitgevoerd
door haar. Soms houd ik mijn mond
en laat ik haar het besluit nemen.
Raar, maar wel beter voor dit
moment.
Ik wens iedereen een geweldig nieuw
schooljaar toe.
Bernard van Gils
Directeur
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Sociaal gedrag op Het Palet
Een goed begin is het halve werk, dat
geldt ook voor de start van een
nieuw schooljaar.
Het proces van groepsvorming begint
weer helemaal opnieuw; leerlingen
moeten elkaar leren kennen, de
leerkracht en de regels. We noemen

deze eerste weken dan
ook wel de regelweken.
Er wordt veel aandacht
besteed aan de schoolafspraken, met elkaar
spreken we klassenregels af die voor het
komende schooljaar
gelden en we doen
verschillende activiteiten
om elkaar beter te leren kennen.
Op deze manier creëren de leerkrachten een
zo veilig en prettig mogelijk klassenklimaat
waarin de kinderen tot ontwikkeling kunnen
komen.

Corona-zaken
Het coronavirus heerst nog steeds. We merken
het overal om ons heen. Vanwege het virus
worden allerlei zaken om ons heen aangepast.
Zo ook op school. Via de standaard kanalen
houden we u op de hoogte. En ook via deze
nieuwsbrief vertellen we steeds weer wanneer
zaken gewijzigd worden. Voor de komende
periode geldt dat voor het volgende:
•

•

De kick off kan niet op één avond
doorgaan. Zoveel ouders kunnen niet
veilig op anderhalve meter afstand van
elkaar blijven. Voor de eindgroepen (J en
K) zijn al afspraken gemaakt. Deze ouders
zijn op de hoogte gebracht. De ouders van
de andere groepen worden uitgenodigd
op een avond tussen 2 en 9 september.
De uitnodiging volgt.
Het schoolkamp in september gaat
definitief niet door. Voor de eindgroepen
is al besloten dat het kamp verplaatst
wordt naar het eind van dit schooljaar. Of
ook de andere groepen op kamp gaan is
nog te bezien. We brengen u op de
hoogte als we daar meer over weten.

•

•

•

De kijkochtenden zijn ook afgelast. Het
lijkt ons niet verantwoord om in deze
periode ouders in de klas te halen en met
zijn allen nog dichter op elkaar te gaan
zitten, terwijl we juist vragen om ruim
afstand t.o.v. elkaar te houden.
De “Keep it Clean Day”, gaat wereldwijd
gewoon door. Op schoolniveau is nog
niet besloten of we hier dit jaar actief aan
meewerken.
Vanwege het coronavirus is besloten om
voorlopig geen hoofdluiscontrole uit te
voeren op de eerste schooldag. Daarom
het verzoek om zelf uw kind goed te
controleren op de aanwezigheid van
hoofdluis. Indien u neten of hoofdluis bij
uw kind ontdekt. Vragen we u om ons
terstond op de hoogte te brengen.

Biebouders gezocht!
Vindt U het leuk om kinderen met veel plezier
aan het lezen te zetten? Om de kinderen met
een blij gezicht naar de klas te laten gaan met
een nieuw boek? Dan zijn wij op zoek naar U!
Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk
vinden om kinderen te begeleiden bij het
zoeken naar een boek in onze
schoolbibliotheek. Het is de bedoeling dat U
de kinderen probeert te helpen met het
zoeken van een leuk boek om te gaan lezen.
Ook zal U gevraagd worden de boeken die
worden geleend en weer worden ingeleverd
in ons bibliotheeksysteem te zetten.
Natuurlijk zult U in het begin begeleid worden
in hoe dit alles in zijn werk gaat.
Lijkt het U leuk om hierbij te helpen? Geef uw
naam dan door bij juf Monica door te mailen
naar: m.sweere@dewaarden.nl.
Graag aanmelden binnen 2 weken na
verschijnen van deze nieuwsbrief.

