
 

 

 
 

 

 

 

 

Vreedzame School 

Het mediatoren team is vernieuwd. Naast zes vertrouwde gezichten uit groep 8, starten deze week 

zes nieuwe mediatoren uit groep 7. Dit zijn de namen van de nieuwe mediatoren: Robyn, Rune, 

Bintang, Kaleigh, Nogel en Merin. We zijn blij met en trots op deze kanjers! Allen hebben met groot 

succes de mediatoren training gevolgd en zijn met vlag en wimpel geslaagd voor het examen. De zes 

mediatoren uit groep 8 hebben hun rol als mediator-coach tijdens deze training heel goed vervuld: 

Miguel, Fleur, Furgeneay, Jayde, Julia en Khadija. 

Met veel vertrouwen sturen we dit team op pad. Tijdens iedere pauze van groep 3 t/m 8, spelen 

steeds twee mediatoren een belangrijke rol in spelbegeleiding en bemiddeling. Volgens een vast 

stappenplan helpen zij eenvoudige conflicten die zijn opgetreden tijdens het buitenspelen op te lossen. 

 

Vreedzame Kriebels 

Donderdagochtend 11 november staat er een bijeenkomst gepland met een specialist van de Vreedzame School 

om namens de school in gesprek te gaan over een aanvullend programma rondom relaties, intimiteit en 

seksualiteit. Tijdens deze bijeenkomst inventariseren we meningen en gedachten van ouders rondom dit thema. 

Op donderdag 14 oktober hebben wij hiervoor een brief met uitnodiging verstuurd via het ouderportaal. Mocht u 

interesse hebben om hieraan deel te nemen, kunt u zich nog melden bij Eva via een ouderportaalbericht.  

 

Kinderboekenweek 

Begin oktober hebben we met veel plezier aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Thema van dit jaar: 

Worden wat je wil!  Maandagochtend de opening, met alle juffen en meesters verkleed als een bijzonder beroep 

en een prima uitgevoerde dans op “Worden wat je wil!” door groep 6 en 7. Op donderdag hebben alle kinderen 

genoten van de schrijversbezoeken van Simon van der Geest en Anke Kranendonk. Het was weer een bijzondere 

ontmoeting, die zorgde voor veel enthousiasme van de kinderen voor de boeken van 

beide schrijvers. In de tweede week werd in de bovenbouw een voorleeswedstrijd 

georganiseerd in groep 7 en 8. Op maandagmiddag mochten alle leerlingen van groep 5 

t/m 8 hun stem uitbrengen op de beste voorlezer van Het Palet. Helena Engel uit groep 8 

was de grote winnaar. Zij komt nu uit voor onze school op de voorleeswedstrijd van 

Amstelveen. Ook voor de andere leerlingen viel er nog een zilveren en gouden griffel of 

penseel te winnen. In alle klassen is daarvoor enthousiast getekend en geschreven en 

zijn voor de vakantie de prijzen uitgereikt. Indy won de gouden griffel in groep 7. De 

bibliotheek Amstelveen heeft lessen gegeven aan groep 3 t/m 8 in het thema van de 

Kinderboekenweek. In een aantal klassen zijn ouders op bezoek geweest om een 

presentatie te geven over hun beroep, super interessant natuurlijk! Ook na de 

Kinderboekenweek blijven we natuurlijk veel aandacht houden voor leesmotivatie en  

boekpromotie.                                                                                                                            Indy won de gouden griffel 
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Alle leerkrachten beeldden een beroep uit tijdens de 

Kinderboekenweek met thema “Worden wat je wil”. 

Herkent u ze? 

Oktober 2021, Het Palet-Zuid 
www.hetpalet-zuid.nl  

http://www.hetpalet-zuid.nl/


 

 

                               

Kinderboekenschrijvers op bezoek 

Tijdens de Kinderboekenweek kwamen 2 schrijvers langs op 

Het Palet. Simon van der Geest bezocht groep 5 t/m 8 en Anke 

Kranendonk kwam in groep 1 t/m 4.  

Simon van der Geest 

Vol spanning zat groep 5 te wachten op het bezoek van de 

schrijver Simon van der Geest. De klas had al veel vragen voor 

hem bedacht. De afgelopen week hadden de juffen in de klas 

ter introductie al van 2 boeken een hoofdstuk gelezen. Simon 

vertelde hoe hij schrijver is geworden en heel veel van lezen en 

spannende verhalen houdt. Hij maakte het ook heel spannend 

met het voorlezen uit het boek “Wie is er bang voor de voetbalzombies” en daarna het boek “Geel gras”. Deze 

boeken zijn echt geschikt voor de middenbouw en ook te vinden in de bibliotheek. Daarna was er ook nog 

gelegenheid tot het stellen van vragen aan Simon. 

Anke Kranendonk 

De onderbouw werd verrast door het bezoek van Anke Kranendonk. Groep 3 was ter voorbereiding natuurlijk al 

volop boeken van Anke aan het lezen. Er staan veel van haar boeken in de klas, want Anke heeft veel boeken 

geschreven die horen bij de methode Veilig Leren Lezen. De prachtige verhalen en avonturen in de boeken van 

Anke komen voort uit haar dagelijkse belevenissen. Natuurlijk heerlijk aangedikt. De kinderen hingen aan haar 

lippen en zaten te smullen van alle eigen ervaringen die ze in verhaalvorm in haar boeken laat terugkomen. Dat 

Anke veel affiniteit heeft met het onderwijs blijkt wel uit het feit dat ze eerst sportdocent wilde 

worden. En het voorlezen en voordragen van de verhalen ging haar af als een echte actrice. Iets 

waar ze ook al wat ervaring in heeft opgedaan. Ook was er tijd om de vele vragen van de 

kinderen te beantwoorden en de zelfgemaakte boeken/verhalen van de kinderen te beluisteren 

en te bewonderen. 

Tijdens het voorlezen in de kleutergroep bracht ze haar verhalen uit haar boek 'Slaap je al?' tot 

leven door de kinderen te laten dansen en te laten uitbeelden wat er in de verhalen gebeurde. 

De kinderen hadden volop vragen. Want hoe bedenk je nou een verhaal? En hoe wordt een boek 

gemaakt? De schrijfster bracht de fantasie van de kinderen tot leven - essentieel als je een 

verhaal verzint. En ze liet zien hoe een stuk karton de kaft wordt en hoe van losse stukken 

papier uiteindelijk een heel boek wordt gemaakt. De kinderen deden volop inspiratie op om zelf 

verhalen te verzinnen, zodat veel kinderen de week erna een eigen boekje maakten, met kaft, 

titel, illustraties, en een verhaal met een begin, midden en einde. 

 

Kamp groep 8 

Verslag van Julian en Vajo: Het kamp was het leukste wat we tot nu toe 

hebben gedaan. Het was super gezellig en we hadden ook veel 

activiteiten en pret. De leukste activiteiten waren: het Douane spel, 

Levend Stratego, Levend Vier op een Rij en het Spookspel. De eerste 

avond van het kamp was het eten heerlijk. Je kon kiezen uit patat met 

een kroket, kaassoufflé of een frikadel. Tijdens het ontbijt aten we 

brood  en beleg naar eigen keuze. Als toetje hadden we yoghurt in een 

beker. Je kon kiezen uit frambozen, appel en mandarijn smaak. Bij het 

dansen na het avondeten kon je uit verschillende drankjes kiezen zoals  

fanta, cola en Sprite. Tijdens het drinken hadden we ook een disco party. 

Alle kinderen gingen dansen en als ze heel erg moe waren gingen ze 

naar hun hut en gingen slapen. Nou slapen niet echt want kletsen is ook 

leuk, maar als meester Gerco kwam gingen we nep-slapen. Tijdens het 

Spookspel moesten er een paar kinderen huilen zoals: Julian en 

anoniem. De laatste dag van kamp gingen we zwemmen en dat was een 

soort van ons eigen zwembad met een grote glijbaan die super snel ging met een lekker warme bubbelbad.  

 

Groep 3 naar Elsenhove  

“He, mooie geit. Ik ga je borstelen!” Op boerderij Elsenhove zijn de kinderen van groep 3 druk bezig geweest met 

de les ‘Boer zoekt hulp’. Sommige leerlingen voeren de dieren. Anderen stapelen emmers boven op elkaar. Zoveel 

water drinkt een koe per dag! In het weiland lopen een paar kinderen onwennig op klompen. Ze borstelen de 

geiten. De geiten vinden het heerlijk. En Kaatje de kip legt op deze boerderij echte gouden eieren! Op school 

hebben de leerlingen al nagedacht over hoe het zou zijn op de boerderij. Wat zou een boer allemaal moeten 

doen? Ze hebben een boerderij getekend, zoals zij denken dat die er uit ziet. Op Elsenhove ervaren ze het leven 

op een echte boerderij. Door veel te doen, blijven de indrukken goed hangen. Terug op school hebben we 

besproken wat we allemaal hebben geleerd. Voor alle hulp zijn de kinderen beloond met een prachtige oorkonde. 

Zo kunnen ze vol trots thuis laten zien wat ze allemaal hebben gedaan en geleerd. 

Dank aan alle ouders die de kinderen naar, tijdens en van de boerderij hebben begeleid! 



 

 

 

Schoolfruit en gezonde traktaties 

We kunnen ook dit jaar meedoen met het landelijk programma schoolfruit. De periode loopt van 15 november t/m 

22 april. De dagen dat het schoolfruit wordt uitgedeeld in de klas zijn nog niet bekend. U krijgt dit via een bericht 

in het ouderportaal nog te horen. In de vorige PS heeft u kunnen lezen dat we een Gezonde School zijn en dat de 

kinderen water, thee of melk drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Naast het eten van fruit en groente in 

de pauze willen we het gezond trakteren ook graag stimuleren. Dit kan iets kleins zijn zoals soepstengels, 

rijstwafels, popcorn, stukjes komkommer, worteltjes of tomaatjes. Meer ideeën en gezonde alternatieven vindt u 

in de link van het Voedingscentrum: Traktatieboekje van Voedingscentrum - Issuu 

 

Workshop Meer Samba in de Klas 

Wat was het een muzikaal feestje voor de groepen 7 en 8 tijdens de workshop “Meer Samba in de Klas”. Onder 

leiding van de professionele muziekdocent van Slagwerkgroep Bovenkerk leerden de kinderen verschillende 

ritmes te spelen op diverse muziekinstrumenten. Ze mochten zowel op de grote indrukwekkende trommels slaan, 

als een tegenmelodie instuderen op effectinstrumenten. Met volle aandacht en veel energie werd het al snel een 

waar spektakel. De kinderen genoten duidelijk zichtbaar van het samen muziek maken. Voor sommigen was dit 

totaal nieuw, maar al zingend in je hoofd met het ritme ”ik bespeel de Tamborim” werd het toch snel een 

swingend geheel. Wij hopen meer kinderen enthousiast te krijgen om muziek te gaan maken. Wil je meer 

informatie, kijk dan op de website http://www.slagwerkgroepbovenkerk.nl 

 

Nieuw spelmateriaal van Doekoe-actie 

Wij zijn erg blij met de Doekoe-actie van de Coop waarbij veel ouders 

geld/punten hebben gespaard voor onze school. Door deze actie hebben 

wij nieuwe knotshockeysticks aangeschaft die wij vaak gebruiken in de 

gymlessen. Ook hebben we nieuwe hoezen met daarop nummers die we 

om de pionnen kunnen doen voor circuitvormen in de gymles. En we 

hebben nog een zachte frisbee gekocht, zodat de kinderen de frisbee 

makkelijk kunnen pakken en elkaar geen pijn kunnen doen. 

 

 

 

 

Kalender 

 

   

 Kinderboekenschrijver Anke Kranendonk                                               De brandweer kwam op bezoek  

 leest voor in groep 1,2B                                                                            op het kleutergebouw 

  November   December 

do 4 Groep 6+7 naar de Bomenschool vr 3 Sinterklaas – gr.5-8 continu rooster tot 14 uur 

do 16 Groep 1+2 verhalenmiddag in Paaskerk di 7 Online 10-minutengesprekken 

wo 24 Studiedag do 9 Online 10-minutengesprekken 

do 25 PS do 16 PS 

vr 26 Open Podium do 23 Kerstviering 

   vr 24 Vanaf 12.00 uur vakantie t/m 9 januari 2022 

      

https://issuu.com/voedingscentrum/docs/a4_traktatie-kaarten_1_2/1?e=1222161/30851057
http://www.slagwerkgroepbovenkerk.nl/

