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Nieuw schooljaar
Welkom terug op onze Vreedzame School!
Een nieuw schooljaar met een nieuwe leerkracht, enkele nieuwe klasgenootjes en voor sommige een
nieuw gebouw. Altijd spannend voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten. Zoals ieder jaar starten
we met het thema “Wij horen bij elkaar". We maken allemaal deel uit van een groep en om tot leren
te komen is het van groot belang dat die groep fijn en veilig voelt. De start moet goed zijn. Dat
betekent dat we de eerste weken hier extra veel aandacht voor hebben. We moeten elkaar weer
opnieuw beter leren kennen, taken verdelen en afspraken maken over hoe het werken en spelen in
de groep zo fijn mogelijk kan verlopen. We nemen de kinderen daar vanaf de eerste dag in mee. Zo
leren we ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor zowel de sociale als fysieke omgeving.
Kom op tijd!
De schooltijden zijn zoals u weet anders dan vorig jaar. Ook dit is wellicht voor iedereen weer even
inkomen. We merken althans dat veel kinderen en ouders moeten wennen en veel kinderen te laat zijn
gekomen, deze eerste week. We verwachten de kinderen op tijd op school, zodat de leerkracht met
iedereen tegelijk het programma kan starten. Belangrijk voor uw kind, de medeleerlingen en de leerkracht.
Als het vaker voorkomt dat uw kind te laat is, dan treedt de verzuimprocedure in werking. Te laat komen
geldt dan als schoolverzuim. We zullen als eerste maatregel u als ouder hierop aanspreken en als dit niet
helpt, is de directie genoodzaakt een melding te doen bij de leerplichtambtenaar.
De Gezonde School
Traktaties
Dit is en blijft een lastig en gevoelig onderwerp… Ook wij vinden iets ongezonds soms erg lekker, maar we
zouden het zo ontzettend fijn vinden om een gezonde traktatie te zien. Wanneer de traktatie toch calorierijk
is, is het wel belangrijk dat het niet (te) groot is. Een klein snoepje is oké, maar een zak vol snoep of chips
is teveel. Wanneer de leerkracht vindt dat het teveel is, kan er worden besloten een gedeelte mee te geven
in de tas. Kies ook eens voor eenvoudige traktaties waar kinderen later nog iets mee kunnen (bijvoorbeeld
een kleurplaat, stoepkrijt, een spelletje, bellenblaas). En, wij eten graag gewoon mee met de leerlingen, zo
blijven wij ook gezond! Inspiratie voor traktaties is o.a. te vinden op www.gezondtrakteren.nl,
www.euschoolfruit.nl, www.voedingscentrum.nl/trakteren. We vinden het als school ook belangrijk om
gezond gedrag te bevorderen en willen jullie daarom vragen om te zorgen voor een gezonde lunch.

Schoolfruit
We hopen als “Gezonde School” ook dit schooljaar subsidie te krijgen voor het project schoolfruit, zodat alle
kinderen wekelijks gratis schoolfruit uitgedeeld krijgen. U krijgt nog informatie of het definitief doorgaat en
wanneer we starten.
Onze nieuwe Jeugdhulpverlener
Mijn naam is Devlin Pengel. Ik ben een 35 jarige maatschappelijk werker van Surinaamse afkomst.
In 2021 ben ik begonnen als jeugdhulpverlener bij de Gemeente Amstelveen. Voor de gemeente
Amstelveen heb ik gewerkt als Jeugdmaatschappelijk werker, maar na jaren vond ik het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Ik was benieuwd hoe het werk omtrent regiehouder staat tegenover het uitvoerend
werk, hierdoor leek dit mij een mooie functie. Ik ben sinds kort als jeugdhulpverlener verbonden aan
Het Palet Zuid. U kunt bij gemeente Amstelveen terecht voor advies over het opgroeien/opvoeden
van uw kind(eren), ondersteuning van kinderen of gezinnen die te maken hebben met echtscheiding
of als uw kind niet zo lekker in zijn vel zit. Gezamenlijk wordt gekeken waar het gezin / kind behoefte
aan heeft en indien nodig kan er gekeken worden naar eventuele specialistische jeugdhulp. Als
specialistische jeugdhulp in bepaalde gevallen niet nodig is, wordt er gekeken naar lichte kortdurende hulp.
Waar en wanneer kunt u mij vinden?
Het streven is om wekelijks op dinsdagochtend tussen 09:00 en 13:00 aanwezig te zijn op school, in het
kantoortje op het kleutergebouw. Indien u graag een afspraak met mij maakt, kunt u contact met mij
opnemen. Ik ben per e-mail bereikbaar via d.pengel@amstelveen.nl of telefonisch 06-18709659.
Ik hoop dat mijn kennismaking voor u voldoende aanknopingspunten en vertrouwen bieden om mij
rechtstreeks te benaderen.
21st Century Skills
Als iedereen weer geland en gewend is, is het tijd om onze thematische aanpak te herstarten.
Vanaf 6 september staan de volgende thema's centraal:
1-2 de Circusschool
3-4 de Tijd
5 Vakantie
6 West-Nederland
7 Noord Europa
8 Azië
Na een introductie van de leerkracht om de kinderen enthousiast te maken en de belangrijkste kennis over
te dragen, worden er weer veel verschillende opdrachten aangeboden waar kinderen uit kunnen kiezen.
Met deze verschillende opdrachten kunnen we eindeloos differentiëren. Kinderen kunnen hun eigen niveau
in de opdracht aanbrengen. Vanzelf komen allerlei 21st Century Skills tot ontwikkeling. Daarbij kunt u
denken aan: samenwerken, creatief denken, omgaan met informatiebronnen, plannen en organiseren en
ICT-vaardigheden.
Om deze vaardigheden ook op technologisch vlak verder te ontwikkelen, gaan we dit jaar een
samenwerking aan met RobotWise. Dit vooruitstrevende bedrijf, uit Amstelveen, komt de groepen 5 t/m 8
wegwijs maken in de wereld van robots en deze te leren programmeren. De groepen 5,6,7 zijn tot de
kerstvakantie aan de beurt, groep 8 aan het einde van het jaar.
Meer informatie over RobotWise en hun manier van werken bij ons op school, leest u in de volgende PS.
U kunt ook het e.e.a. lezen op https://robotwise.nl
Mad Science
Mad Science komt weer op Het Palet Zuid met te gekke nieuwe lessen ! Na een knallende aftrap met een
spectaculaire, nieuwe science show op 27-8-2021, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven
voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus. Ouders die nog een voucher van vorig jaar hebben,
krijgen apart bericht. De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor
kinderen die al eerder hebben meegedaan. De cursus is op dinsdag om 15:15, vanaf 7-9-2021. De lessen
duren een uur. De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek
die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! Na
afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24
kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen
(30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 30-8-2021. Schrijf alvast in op
nederland.madscience.org

Informatieavonden
Helaas kunnen we ook dit jaar nog geen ouders in school ontvangen. Voor de groepen 1 t/m 7 staat
voorafgaand aan de informatieavonden op dinsdag 14 en woensdag 15 september online een
informatiefilmpje klaar. Verdere informatie krijgt u van de groepsleerkracht van uw kind. Alleen voor de
ouders van groep 8 is een bijeenkomst in de gymzaal, toegang via het schoolplein. Op deze manier
informeert de leerkracht u over zaken die het komend schooljaar spelen.
Nomineer een kunstkast
Breng kleur in onze wijk! Gemeente Amstelveen heeft deze zomer via Denk Mee
Amstelveen een oproep gedaan om een saaie straatkast in de buurt te nomineren voor
kunstkast, om de wijk kleurrijker te maken. Vlakbij de achteringang van onze school,
aan de Van Der Leeklaan, staat zo'n saaie straatkast. Wat zou het leuk zijn als de
gemeente deze kast kiest en voorziet van een kunstwerk geschilderd door leerlingen
van onze school! Hoe kunt u helpen? Door te stemmen op de kast via
www.denkmee.amstelveen.nl , project nomineer jouw kunstkast. Op de
kaart/plattegrond kunt u op de locatie drukken en dan komt u bij: Kast vlakbij
achteringang Het Palet Zuid beschilderen door leerlingen.
Hoe meer stemmen, hoe groter de kans dat een professionele kunstenaar (Julia Dos
Santos) ermee aan de slag gaat. De kast met de meeste stemmen laat de gemeente
voorzien van een kunstwerk. Dus ouders, kom snel in actie en stem op de kast aan de
Van Der Leeklaan. Dit kan nog maar een paar dagen! Tot 1 september 2021. Helpt u
mee?! Alvast bedankt!
Naschoolse workshop
De komende maanden zijn er verschillende naschoolse activiteiten. Voor de workshops in de gymzaal geldt
dat de ouders de kinderen buiten bij de achterdeur (Van der Leeklaan) kunnen opwachten. De gymleraar
zal de buitendeur openen na afloop van de les. Wilt u niet aanbellen bij de voordeur? U bent
verantwoordelijk voor het op tijd ophalen van uw kind!
De activiteiten vinden na schooltijd plaats. Dat betekent dat u uw kind op eigen risico mee laat mee doen.
Start- en einddatum

Workshop

Naam docent

Lokaal

Tijden
Dinsdag
7 sep. t/m 12 okt. 2021
15.00 tot 16.00 uur
Kledingadvies: gymkleding

hockey (6 lessen)
Groep 3 en 4

meester Mathieu

Het Palet-Zuid, gymzaal

hockey (6 lessen)
Groep 5 en 6

meester Mathieu

Het Palet-Zuid, gymzaal

Dinsdag
2 nov. t/m 7 dec. 2021
15.00 tot 16.00 uur
Kledingadvies: gymkleding

Betaaldagen workshops:
Maandag 30 augustus t/m donderdag 2 september
Graag in gesloten envelop met naam en groep van uw kind, aan uw kind meegeven
Kosten € 15,- De workshops starten bij voldoende aanmeldingen.
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September
Informatieavond/middag groep 1,2,3,6
Informatieavond/middag groep 4,5,7,8
Studiedag
PS
Kamp groep 8 t/m vrijdag 1 oktober
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8
11
12
14
15
18
28

Oktober
Open Podium
10-minuten gesprekken groepen 1-8
10-minuten gesprekken groepen 1-8
10-minuten gesprekken groepen 1-8
10-minuten gesprekken groepen 5-8
Herfstvakantie t/m 22 oktober
PS

Vakantierooster en vrije dagen
Het vakantierooster staat op het Ouderportaal, onze website onder het kopje school- vakantierooster en in
de PS van juni (2) 2021.

