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Heropening school
We zijn weer geopend en dat is ontzettend fijn. We zien blije en over het algemeen opgewekte kinderen die graag
weer op school het onderwijs ontvangen. We willen niets liever dan de kinderen fysiek om ons heen hebben. Voor
ver weg de meeste kinderen geldt precies hetzelfde. Aan de andere kant blijft het natuurlijk spannend hoe het
virus zich verder gaat ontwikkelen. Komt die derde golf er straks echt? Hoeveel groepen worden er straks naar
huis gestuurd omdat ze noodgedwongen in quarantaine moeten? We houden ons om die reden streng aan de
maatregelen en merken op dat de meeste kinderen en ouders dat ook doen. Toch moet ik wijzen op het volgende:
we volgen het dringend advies op om de kinderen van groep 6, 7 en 8 in onze gangen het mondkapje te dragen.
Dat betekent dat ze van huis uit het mondkapje moeten meenemen naar school. We zien dat er leerlingen zijn die
zonder mondkapje naar school komen en vinden dat niet wenselijk. Ouders, wilt u er samen met uw kind voor
zorgen dat hij of zij het mondkapje standaard meeneemt naar school. In de klas gaat het mondkapje af.
Op het moment van corona bij een van de leerlingen of leerkrachten, nemen wij direct contact op met
de GGD. Zij zullen ons als school en u als ouder aanvullend informeren over de te nemen stappen. Via
het ouderportaal informeren wij u dan over de online lessen.
Begin februari werd ons team thuis verrast met een brief en leuk theepakketje van ons bestuur en Raad
van Toezicht. Fijn, dat onze inzet en flexibiliteit ook door onze bestuurders wordt gezien.
Ons onderwijs
Nu wij allemaal weer op school zijn, is het van belang om te kijken wat de kinderen hebben geleerd
tijdens de lockdown. Er wordt hierbij gekeken naar de gemaakte leerstof op het gebied van rekenen, spelling en
technisch/begrijpend lezen. Zo krijgen de leerkrachten een goed beeld van alle kinderen en kunnen zij inspelen
op het ontwikkelingsniveau. We zijn ook extra alert op het welbevinden van uw kind en houden het groepsproces
scherp in de gaten. De lessen van de Vreedzame School helpen ons hierbij. Na de voorjaarsvakantie zullen wij
rustig een start maken met het afnemen van de CITO toetsen bij groep 3 t/m 7. De driehoekgesprekken die deze
week hebben plaatsgevonden samen met u en uw kind helpt ons ook bij de voortgang van de ontwikkeling en het
leren van uw kind op school. De gedachte achter het zogenoemde ‘éducatief partnerschap’ is dat wij een
gemeenschappelijke inspanningsplicht hebben. We streven hetzelfde na; het beste uit het kind halen. Een kind
doet het beter op school als ouder en leerkracht met vertrouwen in elkaar samenwerken.
De Nationale Voorleeswedstrijd
Ook dit jaar heeft Het Palet meegedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd. In groep 7 en 8 zijn
in november voorrondes gehouden en is Jayde uit groep 7 gekozen als schoolkampioen.
Afgelopen woensdag is zij in de volgende ronde de strijd aan gegaan met andere
schoolkampioenen. Helaas kon er dit jaar niet in de Bibliotheek voorgelezen worden, maar heeft
Jayde vanuit huis via een scherm voorgelezen uit het boek “Het werkstuk” van Simon van der
Geest. Ze vond het heel spannend en de andere kinderen waren ook heel goed. Uiteindelijk heeft
de jury, na 20 minuten overleg, een winnaar gekozen en Jayde is 2e van Amstelveen geworden.
We zijn heel trots op Jayde! Kinderboekenschrijver Jozua Douglas, die in november onze school
bezocht, is één van de juryleden.

Mediawijsheid
Kinderen en jongeren zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt
steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat de jeugd
steeds jonger zelfstandig beslissingen moet nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun
eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken.
Het is dus van belang dat de jeugd niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook
inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om de
jeugd te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan.
Dat maakt hen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen!
Alle leerlingen krijgen lessen over 7 thema's, die elk schooljaar terugkomen. De 7 lessen per schooljaar duren
tussen de 20 en 50 minuten per les en zijn exact afgestemd op de leeftijd, belevingswereld en het
onderwijsniveau en leervermogen van de leerlingen. De lessen starten na de voorjaarsvakantie.
TikTok
Het is belangrijk om ook thuis kinderen digitaal op te voeden en te leren dat het niet de bedoeling is dat zij online
persoonlijke gegevens sturen naar anderen. Voor u als ouder willen we onderstaand artikel onder uw aandacht
brengen; “Consumentenorganisaties: TikTok beschermt kinderen slecht”
https://www.rtlnieuws.nl/economie/tech-business/artikel/5214924/tiktok-consumentenorganisaties-klachtprivacy-kinderen
Wanneer u als ouder meer wil weten over TikTok en de veiligheid van uw kind, kunt u hier meer informatie vinden:
http://support.tiktok.com/knowledge-base/for-parents
Myndr: de slimme knop voor internetfiltering
Internet is een rijke bron van informatie die we gebruiken tijdens onze lessen. Maar voor onze leerlingen kan het
ook een bron van afleiding zijn. Daarom hebben we myndr aangeschaft voor de groepen 6,7 en 8: een slimme
draaiknop met vijf standen waarmee de leerkracht zelf bepaalt wat de leerlingen wel en niet kunnen op internet.
Tijd om te rekenen?
Alleen Wereld in getallen aan. De rest van het internet uit.
Klassikaal uitleg?
Alleen de methodes. Focus op de uitleg.
Werkstuk maken?
Alléén educatieve websites. Niet meer, niet minder.
In de groepen 1 en 2 kunnen kinderen niet op internet en de groepen 3 t/m 5 werken alleen onder toezicht van
de leerkracht op de laptops.
Woordenschat ontwikkeling in groep 1 en 2
Na de heropening van de school zijn wij in alle kleutergroepen
gestart met de aanpak van Logo3000.
Logo3000 is een slimme en goed onderbouwde aanpak voor de
ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun
taalontwikkeling. Logo3000 biedt heel aantrekkelijk materiaal
om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke
manier snel en speels uit te breiden. In een doorgaande lijn van
de peuters naar de keuters in groep 1 en 2. Leerkrachten hebben
mooi opgemaakte wandplaten, praatplaten, kaarten met
uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes en versjes en
allerlei snelle spelvormen om de woordenschat van alle kinderen
op een hoog niveau te brengen.
Schoolfruit
Wat fijn! Het schoolfruit is weer gebracht, waardoor wij hier allemaal weer van kunnen genieten! Voor elk kind zijn
er wekelijks op woensdag t/m vrijdag 3 stukken fruit of groente. Het fruit dat de kinderen krijgen is onderdeel van
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Smullen maar!
Het Poppentheater: Poppenkast te huur
Tijdens de voorjaarsvakantie stelt Het Poppentheater van zondag 21 t/m 28 februari de poppenkasten inclusief
poppen beschikbaar voor een huurbedrag van €10,- per dag. Meld je aan voor welke dag, want het aantal is
beperkt. Dit kan via info@amstelveenspoppentheater.nl, via WhatsApp: 06-31958380 of bel 020-6450439.
Naast deze actieve vorm van poppentheater is het ook mogelijk om poppenvoorstellingen online te bekijken. Dat
kan via www.vakantietheater.nl en www.podiumkids.nl/thuis. Dus offline en online genieten van poppentheater.
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18 PS
30 Verkeersexamen groep 8

Meer foto’s vindt u op het Ouderportaal.
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April
Studiedag – alle leerlingen vrij
Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij
2e paasdag – alle leerlingen vrij
Eindtoets groep 8
PS
Koningspelen
Koningsdag – alle leerlingen vrij

