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Boeken om samen te lezen

Koningsdag
De voortgang van ons onderwijs
In de voortgang van ons onderwijs hebben we tot nog toe te maken gehad met tweemaal een lockdown.
De gevolgen van de lockdown (en die van vorig jaar) hebben we in beeld kunnen brengen aan de hand
van toetsen en observaties. Na de eerste lockdown hebben we ons programma dusdanig ingericht dat
we hebben gewerkt aan de ontstane vertraging. We maken nu opnieuw plannen en hebben u in die
plannen nodig!
We zien drie verschillende dingen:
•
•
•

Een aantal kinderen laat een doorlopende ontwikkeling zien. Er is weinig effect van de lockdown op
hun voortgang in die ontwikkeling zichtbaar. Het lukt hen voldoende om te profiteren van onderwijs op
afstand en onderwijs in de klas.
Een aantal kinderen heeft geprofiteerd van de lockdown. Zij hebben thuis enorme voortgang kunnen boeken
en hebben op eigen kracht nieuwe kennis en vaardigheden kunnen aanleren.
Dan is er nog een groep kinderen die een vertraging in het leren heeft opgelopen. Dat maakt dat we voor hen
het aanbod intensiveren en we hebben u daarbij nodig! Wij kunnen dat niet alleen. U heeft zelf inmiddels ook
zicht op de resultaten en wij nodigen u van harte uit om samen met ons op te trekken om de inhaalslag te
kunnen maken

Meivakantie
We verheugen ons allemaal op een heerlijke meivakantie. Naast lekker veel tijd om te spelen is mogelijk ook wat
tijd om e.e.a. bij te houden wat met leren te maken heeft. Dat kan uiteraard spelenderwijs. Er zijn immers,
ontzettend veel educatieve spelletjes te vinden. Hieronder vindt u enige tips.
Wat kunt u samen met uw kind doen op het gebied van lezen en rekenen?
Allereerst hopen we dat kinderen plezier beleven aan lezen, juist ook in hun vrije tijd. Lezen is de basis voor veel
andere vakken en vaardigheden. Veel lezen draagt bij aan het ontwikkelen van fantasie, het leren van nieuwe
woorden, het ontwikkelen van een goed woordbeeld (spelling) en het begrijpen van de wereld om je heen. Naast
zelf-lezen zijn voorlezen en samenlezen net zo belangrijk. We hopen dan ook alle kinderen door blijven lezen in de
vakantie. Zie tips Samenlezen op de laatste pagina van deze PS.
Daarnaast is het zinvol als het automatiseren van rekenvaardigheden enige doorgang kan vinden.
Onder automatiseren wordt verstaan het vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen. Als kinderen de
basisbewerkingen hebben geautomatiseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen
van complexere opgaven. Een groter deel van het geheugen blijft dan beschikbaar voor het uitvoeren van nietgeautomatiseerde rekenhandelingen. Automatiseren is van belang voor het aanleren van vaardigheden die op een
hoger cognitief niveau liggen.
In onze rekenmethode wordt in elke les aandacht besteed aan het automatiseren van rekenvaardigheden. Dit
automatiseren kan echter ook heel goed thuis extra geoefend worden. Dit kan bv. door een spelletje of op de

computer. Bij het automatiseren van rekenen kun je denken aan sommen onder de 10/20/100/1000; de tafels,
breuken, maten herleiden, etc.
Lezen en rekenen komen samen in “redactiesommen”. Hier gaat het om realistische verhaaltjes waar kinderen
een strategie moeten bepalen en waaruit ze een kale som moeten halen. Dit onderdeel van rekenen vinden veel
kinderen lastig maar daar is zelfstandig mee te oefenen. Hieronder een paar voorbeelden hoe jullie kind thuis
(zelfstandig) kan oefenen
Op de computer:
Automatiseren: rekenspelletjes.nl, spelletjesplein.nl, redactiesommen.nl
Met speelkaarten:
Gebruik alleen de getalkaarten. Verdeel de stapel onder de spelers. Draai twee kaarten om. Wie het eerst het
antwoord zegt van de vermenigvuldiging van beide getallen, mag de kaarten houden. Wie heeft op het eind de
meeste kaarten? Zo kun je ook het optellen en aftrekken oefenen. Je kunt het moeilijker maken door meerdere
kaarten om te draaien. Je kunt dit ook doen met de stenen van rummikub.
Zelf memory maken: Hiervoor heb je dik karton nodig (anders zie je de som of het antwoord er door heen). Schrijf
op één kaart de som en op een andere het antwoord. Je kunt dit zo moeilijk maken als je wilt. Wil je breuken
oefenen, dan kun je twee gelijkwaardige breuken gebruiken (bv. 1/4 en 4/16). Of je maakt plus- en minsommen
met breuken. Ook kun je breuken aan procenten koppelen (bv. 1/8 en 12,5%).
Als leerkrachten nog groep specifieke tips hebben, zetten ze dat op Google Classroom.
Centrale eindtoets
Groep 8 heeft deze week de eindtoets gemaakt. Met de Centrale Eindtoets kunnen de kinderen laten zien wat ze
in acht jaar basisschool hebben geleerd. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal (lezen
en taalverzorging) en rekenen. Alle kinderen van groep 8 van onze school hebben al een schooladvies ontvangen.
Wij baseren dit advies op de leerprestaties, aanleg en de ontwikkeling van het kind tijdens de hele schoolperiode.
De Centrale Eindtoets is bedoeld als 'tweede onafhankelijk gegeven’. De toets score ondersteunt het gegeven
schooladvies.
Nationaal Programma Onderwijs
Dit programma richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. In totaal komt
hiervoor €8,5 miljard beschikbaar vanuit de overheid. Hiervoor moeten we als school in beeld brengen wat de
brede impact van corona op de leerlingen is. Daarbij moeten we kijken naar de cognitieve ontwikkeling, de
sociaal-emotionele ontwikkeling en de executieve functies bij leerlingen. Op basis van deze analyse moet een
meerjarenplan worden opgesteld, waarbij ingezet wordt op effectieve interventies. Ook de gemeentes ontvangen
extra middelen om maatregelen te treffen. Daarom wordt er niet alleen op schoolniveau gekeken, maar kijken we
ook op stichtingsniveau hoe we hierin met elkaar en met de gemeente kunnen samenwerken. De bedoeling is dat
het plan voor onze school voor de zomervakantie is opgesteld en de MR ermee heeft ingestemd.
Koningsspelen op 23 april
Dit jaar gaan de Koningsspelen op vrijdag 23 april op Het Palet gelukkig door. We gaan
dit wel in aangepaste vorm doen, we hebben hierdoor geen hulpouders nodig. Per
leerjaar krijgen de kinderen sport en spelactiviteiten aangeboden. Het zou fijn zijn als
uw kind(eren) in het oranje naar school komt (komen), dan zorgen wij voor een
gezellige en sportieve dag.

Bezoek aan de Boer
Donderdag 8 april is groep 7 op de fiets naar een melkveehouderij in Nes a/d
Amstel geweest. Het was een feest om eindelijk weer op excursie te kunnen.
Alleen de fietstocht was al een succes en meteen een goede oefening voor het
Verkeersexamen in mei.
We waren te gast bij boer Bart die met veel passie ons vertelde over zijn 180
koeien en alles wat er komt kijken bij het runnen van een boerenbedrijf. Dank
aan de vier ouders die hebben meegefietst en geholpen!

Vier Keer Wijzer: thema “Alles groeit”
Bij de kleuters werken wij deze periode aan het thema ‘Alles groeit’ van Vier Keer
Wijzer. Vanuit dit thema kijken wij naar de lente en alles wat er groeit en bloeit in de
lente. Zo knutselen we verschillende bloemen en kijken we SchoolTV over jonge dieren
en ontdekken we de levenscyclus van verschillende dieren. De oudste kleuters zijn hun
eigen onderzoek aan het uitvoeren. Zij hebben allemaal een eigen onderzoeksvraag
geformuleerd, waar ze gedurende het thema meer over te weten willen komen.
Gezamenlijk kijken we wat er nodig is om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Een paar
voorbeelden van onderzoeksvragen zijn; Hoe groeit een bloem? Welke dieren komen er
uit een ei? Hoe ontstaat de regenboog? Hoe kan een bloem van kleur veranderen? Hoe
groeit een mens? Voordat het onderzoek echt gaat starten gaan we met de klas alvast
nadenken over de vragen en bedenken we mogelijke antwoorden.
Op de vraag Hoe ontstaat de regenboog? kwamen de volgende reacties;
•
•
•
•

•

“Om te onderzoeken hoe de regenboog ontstaat moeten we naar het begin
van regenboog lopen, daar staat een pot waar het uit komt en dan kunnen we
kijken wat er allemaal in die pot zit” (6 jaar)
“De regenboog ontstaat als de zon schijnt en het regent” (5 jaar)
“We kunnen zien hoe de regenboog ontstaat door een glas met water in het
zonlicht te zetten” (bijna 6 jaar)
“Aan het begin van de regenboog staat een pot met goud, daaruit ontstaan
alle kleuren. Schep je goud uit de pot dan verdwijnen de kleuren en is er geen
regenboog meer” (5 jaar)
“Nog nooit heeft iemand het begin van de regenboog gevonden” (6 jaar)

De oudste kleuters zijn momenteel druk bezig met het onderzoeken. Uiteindelijk gaan zij aan de klas vertellen wat
zij hebben ontdekt en presenteren hun onderzoek en uitkomsten.
Verzetsmuseum
Ook in mei staat er voor groep 7/8 een excursie gepland, namelijk “Het verzetsmuseum op Wielen”. Een initiatief
vanuit het Verzetsmuseum Amsterdam, waarbij een bus is omgebouwd tot klein museum waar kinderen
meegenomen zullen worden in verhalen uit de tweede wereldoorlog.
Doekoe-scholenactie bij Coop
Deze week start de Doekoe-scholenactie bij de Coop supermarkt. Bij aankoop van actieproducten ontvang je
Doekoe-munten, die je kan doneren aan Het Palet-Zuid. Zo spaar je mee voor sport- en spelmaterialen voor onze
school. Hoe werkt het?
• De actie loopt van van maandag 19 april t/m zondag 23 mei.
• Bij aanschaf van geselecteerde actieproducten van Arla Foods en Unilever producten ontvang je 2
Doekoe-munten.
• Ook bij online bestellingen ontvang je Doekoe-munten.
• De munten kun je na het ontvangen in de buis van Het Palet-Zuid gooien.
• Hoe meer munten onze school ontvangt, hoe hoger het bedrag dat de school ontvangt.
• De school kan na afloop van de actie zelf met het gespaarde bedrag sport- en spelmaterialen bestellen
DOE JIJ OOK MEE? Zo wordt het buitenspelen en de gymles nog leuker en stimuleren we kinderen om meer te
sporten en te bewegen.
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Meivakantie t/m 16 mei
Groep 7 naar Verzetsmuseum op wielen
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Juni
Studiedag – alle leerlingen vrij

Meer foto’s vindt u op het Ouderportaal.

“Alles groeit” op het kleutergebouw

De Paastafel met Paastakken

Vakantierooster 2021-2022
In overleg met de MR zijn de volgende vakantiedagen vastgesteld.
De studiedagen (op woensdagen) maken we in de laatste PS van dit schooljaar bekend.

Vakantierooster en studiedagen Het Palet-Zuid 2021 - 2022
vakantie/vrije dag
eerste dag
Eerste schooldag
23-8-2021
Herfstvakantie
18-10-2021
Kerstvakantie
27-12-2021
Voorjaarsvakantie
21-2-2022
Goede Vrijdag
15-4-2022
e
2 Paasdag
18-4-2022
Meivakantie
25-4-2022
Hemelvaart
26-5-2022
e
2 Pinksterdag
6-6-2022
Zomervakantie
15-7-2022

laatste dag
t/m 22-10-2021
t/m 7-1-2022
t/m 25-2-2022

t/m 6-5-2022
t/m 27-5-2022
t/m 26-8-2022

wie
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
Groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8

Samen lezen in de meivakantie
In de onderstaande Samenleesboeken is de tekst geschreven op twee verschillende AVI-niveaus. De twee niveaus
wisselen elkaar om de paar regels af. Samenlezen is goed voor de leesontwikkeling, maar vooral erg leuk!

Uk wil de maan - Avi: Start & M3
Bas wil een beest - Avi: Start & M3
De baas van Bor - Avi: Start & E3
Koen een man van de zee - Avi: M3 & E3
Met een trom in de trein - Avi: M3 & E3
Waar is juf Wies - Avi: M3 & M4
Skrien Tuts - Avi: E3 & M4
Drakenbloed - Avi: E3 & M4
De jacht op de valse koekjes - Avi: E3 & E4
Ruil je rijk - Avi: M4 & E4
Het plaaghuis - Avi: M4 & E4
Daans reis om de wereld - Avi: M4 & M5
Klim Baki, klim! - Avi: E4 & M5
De helden van Visland - Avi: E4 & M5
Pas op! Kijk uit! - Avi: E4 & E5
Een kop als een tomaat - Avi: M5 & E5
De aansteker - Avi: M5 & E5
Het vuilniskonijn - Avi: M5 & M6

