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Beste ouder(s)/ verzorger(s),
We hopen dat voor u allemaal de herfstvakantie een fijne week is geweest.
In de weken voor de herfstvakantie hebben we extra aandacht besteed aan
het stimuleren van lezen door het thema Gi-Ga-Groen.
Ook al is de Kinderboekenweek nu afgelopen, we blijven bezig met het
stimuleren van lezen.
Lezen vergroot je kennis, je wereld, je fantasie.
Daarom hebben we in kaart gebracht welke boeken er zijn binnen de school
en welke boeken/ titels we nog missen. In de komende periode gaan we onze
collectie verder aanvullen.
We kunnen dit onder andere doen met een extra budget voor boeken welke
we hebben mogen ontvangen van de gemeente Ommen.
In komende nieuwsbrieven hopen we u er meer over te kunnen vertellen.

Mirjan en Janneke

1 november 2022
OR-vergadering

2 november 2022
Klassenshow groep 1/2 blauw

3 november 2022
Start mediamasters

7 november 2022
Koffiemoment 8:30 uur

8 november 2022
MR- vergadering

14 november 2022
Lootjes trekken sinterklaas

16 november 2022
Klassenshow groep 6

24 november 2022
Nieuwsbrief

25 november 2022
Open dag/ Peuterochtend 9:00 t/m 11:30 uur

In november zijn de volgende leerlingen jarig:
Datum

Naam

Datum

Naam

2

Berend

12

Beylasan

2

Tygo

14

Mika

3

Ruben

14

Olivier

6

Julian

17

Stef

8

Twan

20

Saar

9

Fleur

26

Jasper

11

Evi

29

David

Deze leerling komt in november bij ons op school:
Naam

Groep

Nikkie

1/2 geel

Wij wensen haar een fijne en leerzame tijd op Het Palet.

Peuterochtend 25 november
Op vrijdagochtend 25 november van 09.00 uur tot 11.30 uur zetten
wij de deuren open voor ouder(s)/ verzorger(s) met hun peuter(s).
Heeft u in de omgeving iemand die nog op zoek is naar een fijne
basisschool, maak hen er dan op attent dat op Het Palet een leuke
ochtend wordt georganiseerd waar men op ongedwongen wijze kan
kennismaken met onze school. Men is welkom om binnen te lopen
en de school in bedrijf te zien.

Verkeer
Van de gemeente kregen wij een schrijven dat er de komende weken
diverse wegafsluitingen zijn rondom de Vlierlanden. Dat betekent meer
verkeersdrukte op de Haarsweg. Wij, als school, hebben contact
opgenomen met de omgevingsmanager en de gemeente. In ieder geval
staan er a.s. maandag en dinsdag verkeersregelaars bij school, bij het inen uitgaan van de school. Zij gaan deze dagen ook bekijken hoe veilig de
situatie is. Ook de verkeersbrigadiers van onze school zijn op de hoogte
gesteld.

Veilig op de fiets
Nu de klok weer is verzet en het
weer aan het veranderen is, kan
het op sommige momenten van
de dag best donker zijn. Wanneer
je dan op je fiets (in het donker)
buiten bent, is het fijn dat je goed
zichtbaar bent, of je licht het goed
doet.
Is uw kind ook goed zichtbaar in het verkeer?

Vervanging Sharisma
Op 10 november gaat juf Sharisma met zwangerschapsverlof. Achter
de schermen zijn we druk bezig om de vervanging van juf Sharisma te
regelen. De ouders van groep 7/8 ontvangen hierover volgende week
een brief. Wij wensen juf Sharisma een heel fijn verlof toe.

Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen

De opening van de
Kinderboekenweek
heeft 5 oktober plaats
gevonden. ’s Morgens
hebben we op het
schoolplein het
kinderen voor
kinderen openingslied
met elkaar gezongen.
In de loop van de
ochtend waren we
met elkaar in het
speellokaal. Het thema
van de
Kinderboekenweek dit
jaar is ‘Gi Ga Groen’.
We hadden in de hal de Palet leesboom staan. Telkens
na het lezen mochten we een blaadje in de boom
hangen, zo konden we zien hoeveel we met de hele
school gelezen hadden. Zo als je op de foto kan zien,
is hij al mooi vol te worden!

Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen
Ons thema tijdens de Kinderboekenweek was: Boswachter Bibi.
Daarom zijn wij ‘op pad’ geweest met haar en hebben wij een handje
geholpen. Boswachter Bibi hoorde een vreemd geluid in het bos. Ze
ging op zoek naar het dier dat dit geluid maakte. Hierdoor had ze
geen tijd voor de taken in het bos en riep ze hulp in van de kinderen.
Als hulpboswachters voerden we dagelijks taken van de boswachter
uit en volgen daarbij het boek ‘de boswachter’ van Liesbeth Slegers.
Ook speurden we mee in de zoektocht naar het onbekende dier.

Eind deze week is de ontknoping en hopen wij erachter te komen
welk dier de boswachter heeft gehoord.
Wij hebben tijdens dit project veel geleerd over de boswachter!

Gi-Ga-Groen
Het thema van de kinderboekenweek was dit jaar Gi Ga Groen. Alle
kinderen van de school startten de kinderboekenweek met het dansen op
het lied van Kinderen voor Kinderen op het schoolplein! Ook stond er in de
school een grote leesboom, die we een blaadje mochten geven iedere keer
als we een boek gelezen hadden.
Wij koppelden dit thema aan de natuur/herfst. De leidraad was het
prentenboek "De Boswachter" van Liesbet Slegers. Het verhaal gaat over
boswachter Bibi die de kinderen heel veel informatie geeft over wat een
boswachter allemaal doet. Zo nam ze de kinderen mee naar het bos om
allerlei dierengeluiden te ontdekken. Er was alleen één geluid bij wat ze niet
herkende. Aan de kinderen de vraag of zij voor Bibi willen uitzoeken om
welk dier het gaat! Na iedere taal of reken-activiteit kregen we een
aanwijzing...spannend hoor! We hebben samen een mooi herfstbos
gemaakt.

Gi-Ga-Groen!

Ieder kind heeft bijgedragen aan dit groepswerk. We knutselden van een
Pringlesbus of keukenrol onze eigen eekhoorn! Er kwam een mevrouw
van de bibliotheek bij ons in de klas. Zij las ons het boek “De
Blaadjesdief” voor en we mochten blaadjes laten vliegen door de wind!
Ook mochten we een mooie herfsttekening maken waarbij zelfs een prijs
te verdienen was: een zilveren of gouden Penseel! Op donderdagmiddag
13 oktober sloten we met z’n allen de kinderboekenweek af.
Kortom: een leerzame en gezellige tijd, vooral gericht op leesbevordering
en het benadrukken van het plezier wat (voor)lezen geeft!
Wij werken de komende weken nog even door over het thema “Herfst”.

Kinderboekenweek: Gi-Ga-Groen
In groep 3 zijn we elke dag bezig met leren lezen. Tijdens de
Kinderboekenweek hebben we extra aandacht besteed aan lezen. We
hebben de wonderen van het bos ontdekt, we hebben allerlei
interessante en leuke weetjes geleerd over hoe de mens en de natuur
op de meest bijzondere wijze verbonden zijn. Deze informatie hebben
we gehaald uit de themaboeken van de Kinderboekenweek voor
groep 3/4.

Vanuit de biblotheek hebben de kinderen een les gehad over weetjes uit
Het schitterende samen boek van Yuval Zommer.

We hebben ontdekt dat het Gi-gagroen thema overal om ons heen te
vinden is. De kinderen kwamen naar
school met allerlei spullen voor de
thematafel. Superleuk!
Er zijn prachtige tekeningen en
knutselwerkjes gemaakt in het Gi-gagroen thema.
Wat waren de kinderen enthousiast.
Nu gaan we verder met het thema
herfst/vieringen.

Leren lezen
De kinderen hebben inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v, n, t,
ee, b en oo geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met
elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een
stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer woorden
maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en kennis van
de wereld uit.
Sommige kinderen verwarren de b met de d. De kinderen hebben
daarom als geheugensteuntje geleerd dat de b eruitziet als een been
dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. Ze kunnen
hierbij het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het been/het
stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden
(de bal/het rondje van de b).

Mieren
Deze week werken we over mieren. Er is een ‘hotel’ op school met mieren
erin, die de kinderen kunnen bekijken. In de pauze mogen ze zelf mieren
zoeken en in een bakje doen om te kunnen bekijken met een loep. Ook
lezen we teksten en boeken over mieren.
Mieren, mieren, mieren overal waar ik loop
Bouwen met z’n allen aan een mierenhoop
Tsjonge jonge jonge wat een werk is dat
Zou je niet eens willen dat je pauze had?

Rekenen
Voor de herfstvakantie zijn we bezig geweest met: plus- en minsommen
tot de 20, die via de 10 gaan.

Plussom: 8 + 7 = Eerst 8 + 2- = 10 Dan moet ik er nog 5 bij doen, dus 10
+ 5 = 15
Minsom: 15 – 7 = .. Eerst 15 – 5 = 10 Dan moet ik er nog 2 afhalen, dus
10 – 2 =
Ook is tot nu toe aan bod gekomen: getallen globaal en precies op de
getallenlijn plaatsen tot 100, getallen tot 100 maken en splitsen.
Klokkijken: een (half) uur eerder of later uitrekenen.
Deze week beginnen we met digitaal klokkijken, de hele en halve uren.
Altijd fijn wanneer dit thuis ook geoefend wordt.

Spelling

Voor de vakantie zijn we begonnen met het oefenen en aanleren van de
klankgroepenwoorden. De kinderen beginnen de afspraken al aardig onder de
knie te krijgen. Deze week herhalen we afspraak 7 -eeuw, -ieuw woord. Hierna
gaan we beginnen met een nieuwe afspraak. Langermaakwoord: Ik hoor aan het
eind een ‘t’, dus langer maken. Ik hoor of ik een ‘d’ of een ‘t’ moet schrijven.
Mat – matten, dus aan het eind een ‘t’. Paard – paarden, dus aan het eind een
‘d’.

Nieuws uit de groep!
We hebben allemaal erg genoten van de vakantie, maandag hebben
we hier allemaal over verteld. Pretparken, zwembaden en winkels zijn
druk bezocht.

We hebben in de klas 2 heerlijke chilleesstoelen. Hier mogen we om
de beurt lekker in wegzakken. Met een paar leuke, lieve, zachte
knuffels kunnen we fijn lezen.

De komende tijd werken we aan ons thema ‘In weer en wind’, passend bij de
herfst.
We gaan ontdekken dat de zon een grote invloed heeft op het weer.
Daarnaast ontdekken we dat de stand van de aarde belangrijk is voor het
ontstaan van seizoenen. Het hoofdstuk ‘Noodweer’ van taal sluit hier mooi
bij aan.
Bij Blits hebben we geleerd hoe je een plattegrond gebruikt. Dit ging over de
plattegrond van pretparken. Bij aardrijkskunde gaan we hiermee verder. We
ontdekken de geschiedenis van kaarten, welke soort kaarten er bestaan en
hoe je ze moet aflezen. We bekijken de aarde dus van boven, ook vanuit de
ruimte.
Met rekenen gaan we steeds grotere getallen bij elkaar optellen zoals
230+134 en ook aftrekken. We gaan de x-sommen uitbreiden, 7X16. We
gaan bepalen welke keersommen en deelsommen bij elkaar horen. Ook
gaan verder met het klokkijken op 5 minuten nauwkeurig (analoog en
digitaal).

Geschreven door:
Lotte en Tess
De afgelopen periode zijn wij
bezig geweest met onder andere
de Kinderboekenweek. Het
thema van dit jaar was GI-GAGROEN. In de school werd een
boom geplaatst hiervoor hebben
wij als groep blaadjes geknipt in
verschillende kleuren en
groottes. Als je een kwartier had
gelezen mocht je een klein
blaadje in de boom hangen maar
als groep mocht je ook een groot
blad in de boom hangen. Bij de
opening van de
Kinderboekenweek hebben wij
ook boeken gekregen die we
kunnen lezen in de klas. Ook leest
meester ons voor uit een nieuw
boek die wij hebben gekregen.
Op de woensdag hebben
wij altijd een praktijkles
van meester Guido. We
zijn bezig geweest met
dingen op te meten in het
lokaal zoals een tafel,
stoel, digibord en de deur.
Ook hebben we geleerd
wat de omtrek van iets is.
Verder hebben we in de
gewone lessen geleerd
hoe we een staartdeling
gebruiken. We zijn nu
bezig met
verhoudingstabellen.

Outdoor Ommen
Vrijdag 30 september gingen we met de hele klas naar Outdoor
Ommen. We zagen op de heenweg toen we aan het fietsen waren
ook een Alpaca die een baby kreeg.
Iedereen vond het ontzettend interessant.

Eenmaal daar deden we allemaal samenwerkingsopdrachten, zodat de
sfeer in de klas beter wordt. Bij Outdoor Ommen hebben we een
challenge parcours, boogschieten en allemaal andere leuke en gezellige
spelletjes en opdrachten gedaan. We hebben het heel erg leuk gehad.
Toen we op weg waren terug naar school zijn we bij het grasveld bij de
vecht gaan lunchen. We speelden tikkertje en hebben het heel erg
gezellig gehad of te wel een top dag.
We zagen op de heenweg toen we aan het fietsen waren ook een Alpaca
die een baby kreeg.
Iedereen vond het ontzettend interessant.
Leerling uit groep 7

‘Ontdek je ritme’
Dinsdag 4 Oktober hebben we een
muziekles gehad van meester
Marcel. Hij gaf de les ‘Ontdek je
ritme’. We leerden dat de Djembé uit
West-Afrika komt. We gingen met
djembés, shakers en tamboerijnen
ritmes maken. We hebben eerst les
gehad hoe je het moest gebruiken
en daarna zijn we verschillende
ritmes gaan maken en na spelen. Op
het laatst mochten we in groepjes
zelf een ritme bedenken en
presenteren aan de rest van de klas.
Ook een zeer geslaagde dag.
Leerlingen uit groep 7

NIO
Op 5 oktober had groep 8 de
NIO toets. Heel groep 8 vond
het wel een beetje spannend,
omdat ze het nog nooit hadden
gedaan.
Ze begonnen meteen om 8:30.
Er stond een vrouw voor de klas
die ging uitleggen hoe de NIO
werkte en dat deze toets niet
heel spannend is. Deze toets
helpt de juffen, zodat zij een
niveau voor de middelbare
school konden zien. Ze kregen
een blad uitgedeeld, waar ze de
antwoorden konden kleuren.
Ze legde uit dat ze goed moesten luisteren, want de vrouw zou zeggen als je
mochten beginnen na de uitleg en moesten stoppen als zij dat zei. De vrouw
van de NIO had niet gezegd hoelang je de tijd had om een opgave te maken,
dat vonden we wel fijn. Zo hoefden we ons niet te focussen op de tijd, want
de vrouw zei vanzelf wel als we moesten stoppen. Groep 8 moest 6 opgaves
maken in de toets.
Leerlingen uit groep 8

Afsluiting
kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek mochten de leerlingen meedoen
aan een wedstrijd.

In groep 1 t/m 4 maakten de leerlingen een tekening over het
thema Gi-ga-groen en de leerlingen van groep 5 t/m 8 schreven
over het thema een verhaal.
Donderdag voor de herfstvakantie hebben we met elkaar de
Kinderboekenweek afgesloten en werden de winnaars tijdens een
prijsuitreiking bekend gemaakt. Er zijn een gouden en zilveren
penseel uitgereikt voor de beste tekeningen (gr 1-4) en een
gouden en zilveren griffel voor de twee beste verhalen (gr 5-8).

Bidons
In het kader van de gezonde school worden er door de gemeente
Ommen bidons aangeboden. Om te zorgen dat we meer water gaan
drinken, doen we mee aan het project ‘Drink water’. Maandag, 31
oktober krijgen de kinderen allemaal een bidon mee naar huis en
maken wij van de woensdag de ‘waterdag’. Dan vragen we alle
kinderen, die bidon gevuld met water, mee naar school te nemen en
op te drinken. Natuurlijk mogen ze de bidon elke dag meenemen.
Het is de bedoeling dat de bidon alleen met water gevuld wordt.

Groep 1/2
Algemeen
Kringmoment in de kleuterklas
Het Iedere dag vinden er verschillende kringmomenten plaats. We
proberen deze momenten kort te houden, want als ze te lang duren zien
we dat de betrokkenheid snel afneemt.
We starten iedere ochtend in de kring om de dag van vandaag te
bespreken. We vragen dan: Welke dag is het vandaag? Welke dag was het
gisteren? Welke dag is het morgen? Als extra uitdaging mogen de kinderen
benoemen wat de datum is en bijv. welk seizoen het is. Daarnaast is er ook
ruimte om te vertellen. In de kring wordt ook een
prentenboek aangeboden(drie keer per week). Na de kring gaan de
kinderen spelen/werken. Een aantal kinderen neemt dan (10 tot 15 min)
deel aan de kleine kring. Deze kinderen krijgen dan extra ondersteuning op
taal- of rekengebied. Ook kinderen die extra uitdaging nodig hebben
krijgen dit op deze momenten aangeboden.
Daarnaast is er iedere
dag een reken- en
taalkring. Tijdens deze
momenten zit vaak één
groep in de kring en de
andere groep is dan
zelfstandig aan het werk
aan tafel. Op deze
manier bieden we onze
taal-en rekeninstructie
aan, passend bij de
ontwikkeling van de
kinderen. Wekelijks
worden er minimaal
2 sociaal-emotionele
lessen (KWINK) in de
kring aangeboden.

Groep 1/2
Algemeen
Kringmoment in de kleuterklas
Fruit eten doen we ook altijd gezamenlijk in de kring en tijdens het fruit
eten wordt er voorgelezen of kijken de kinderen een educatief filmpje op
het digibord. De dag sluiten we ook weer af met een kringmoment, er
wordt dan even terug gekeken op hoe de dag verlopen is. We proberen
dan vooral de positieve dingen van die dag te benoemen. Ook wordt de
kinderen gevraagd of ze ook nog van iemand een compliment hebben
gehad of wie zij een compliment hebben gegeven. Tot slot krijgen de
hulpjes een compliment van de kinderen en trekken zij een stokje met
daarop de naam van de kinderen die de volgende dag hulpje zijn. Elke keer
weer zien we dan 2 kinderen heel blij worden, want hulpje van de juf zijn
is èn blijft altijd leuk!

Humanistische
Vorming
Het Palet….

De HVO lessen tot nu toe
De weken tot de herfstvakantie stonden in het teken van
kennismaken. Kennismaken met jezelf, de ander, de groep, het vak
Hvo, de juf en de werkwijze. Wie ben ik? Stel jezelf voor, wat hoort
allemaal bij jou? Ook de ander daarin zien, je inleven in een ander, wie
ben jij? Middels een namenspel en een spel 'Raad wie dit is?' Daarna
kwam het onderwerp ' kiezen', wat als je een probleem hebt, een
dilemma en je weet niet wat je moet doen? We keken het
programma 'Wat zou jij doen?' van Human. Daarna hebben we erover
nagepraat. Welke keuze maak je en waarom? We hebben het spel 'Jij
mag kiezen!' met de oudere kinderen gespeeld. De kinderen krijgen
steeds een keuze tussen twee begrippen (Kerst/sinterklaas, Bos/Stad)
en maken hun keuze. Er wordt niet gediscussieerd. Wel mogen ze
uitleggen waarom ze hiervoor hebben gekozen. Hierdoor leren de
kinderen verschillen te leren respecteren en argumenten geven over
de eigen keuze. De jongere kinderen hebben een wapenschild
gemaakt en die aan de andere kinderen gepresenteerd. De mooiste
creaties zijn hier getekend! De laatste les hebben we samen plezier
beleefd. We hebben gezellig spelletjes gespeeld, het boswachtersspel
in groep 5, 'Wie is de mol?' in groep 6 en het weerwolvenspel in
groep 7/8.
De komende weken gaan we met de thema's (zelf) liefde en troost
bezig.
Juf Maroesja

Workshop
Voor de bovenbouw is er morgen een workshop sport en
bewegen. Profit gym heeft 2 zaaltjes vrijgemaakt zodat de
kinderen in groepen daar naartoe kunnen voor een leuk
circuitje. Daarnaast gaan ze in de gymzaal sporten met
meester Guido.

Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt aan u een bijdrage gevraagd om een aantal
activiteiten op school mogelijk te maken. Met deze
ouderbijdrage organiseert de school samen met de Ouderraad
activiteiten zoals de schoolreisjes, het Sinterklaasfeest,
Kerstfeest, Paasontbijt/lunch, spelletjesdag enz. enz. Zo wordt
bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest volledig betaald door de
ouderraad. Denk daarbij aan uitgaven voor cadeautjes voor in
de schoen en de onderbouw, de bijdrage voor de kinderen in
de bovenbouw om een cadeautje te kopen voor degene wiens
lootje ze hebben getrokken, het snoepgoed en de kosten voor
de Sint en zijn Pieten.
De bijdrage wordt door de Ouderraad geïnd en beheerd en is
voor dit schooljaar vastgesteld op € 28,00 per kind.
De kosten voor de schoolreis en het schoolkamp worden t.z.t.
apart in rekening gebracht.
U kunt de ouderbijdrage voor uzelf berekenen door het aantal
kinderen dat u op Het Palet heeft te vermenigvuldigen met dit
bedrag. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer
NL40RABO 0348 9244 37 t.n.v. Stichting Beheer Oudergelden
O.B.S. Het Palet, o.v.v. ‘ ouderbijdrage’ en de naam van uw
kind(eren).

Ouderbijdrage
Makkelijk en snel betalen? Dat kan door onderstaande QR code
te scannen met de camera app op uw telefoon.

Mocht de betaling van de ouderbijdrage voor u een probleem
zijn, dan kunt u contact opnemen met Willem ter Avest
(penningmeester Oudercommissie, telefoon 06-29054056, email:
wavest@home.nl) zodat e.e.a. besproken kan worden.
Wij hopen van harte dat wij uw bijdrage tegemoet kunnen zien,
zodat er weer tal van leuke activiteiten voor de kinderen kunnen
worden gehouden.
Met vriendelijke groet,
de Oudercommissie O.B.S. Het Palet

Haarsweg 91
7731 HJ Ommen
0529 45 19 38
Info-paletommen@ooz.nl
www.hetpaletommen.nl

