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Het team van Het Palet-Zuid
wenst u fijne kerstdagen en een
gezond en gelukkig 2022
Pietengym bij meester Rogier

Vreedzame School: “We hebben hart voor elkaar”
Na de kerstvakantie starten we met blok 4. Dit blok gaat over gevoelens. Kunnen omgaan met
gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame
School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor
elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in
staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen
zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is
het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze
gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. We hebben het over
gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen
leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een
conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je
leuk vindt en waar je blij van wordt. We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het steeds
“gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening
mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om
zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.
Nieuwe boeken in de schoolbibliotheek
Afgelopen week zijn er heel veel nieuwe boeken
binnengekomen voor onze schoolbibliotheek. Op de foto
ziet u een kleine selectie. Alle leerlingen bezoeken
regelmatig de bieb en mogen dan een boek uitkiezen om
in de klas te lezen. Kleuters worden ook voorgelezen in
de bieb en krijgen elke week een boek mee naar huis. We
zijn heel blij met onze biebouders die wekelijks komen
helpen. Op de laatste pagina van deze PS staat een hele
leuke KERST VOORLEESBINGO om samen met de
kinderen te doen. Wie heeft het eerst bingo??

Thema’s bij de kleuters
Na de herfstvakantie zijn we bij de kleuters gestart met het thema ‘Sterren en
planeten’. De kinderen hebben de acht planeten geleerd, liedjes gezongen,
boeken gelezen over de ruimte. Ook hebben we gekeken naar filmpjes van
Andre Kuipers.
Toen begon de spannende tijd rondom Sinterklaas. Zou hij wel naar Nederland
komen, zijn alle cadeautjes wel op tijd, wordt de sleutel van de pakjeskamer
gevonden en waar kan baby piet slapen? In de klas konden de kinderen
ervaren hoe het is om Sinterklaas en/of piet te zijn. Alles opschrijven in het
grote boek, cadeautjes inpakken, rijmen en bij meester Rogier echte pietengym
met een mooi pietendiploma.
Sinterklaas ging terug naar Spanje en daar komt de gezellige tijd voor
Kerstmis. Samen met de kinderen is de klas versierd en de boom vol gehangen
met mooie decoraties. Met elkaar zingen wij prachtige liederen over de
geboorte van Jezus en alle mooie sterren in de hemel. Wij lezen en bekijken
samen het verhaal van Jozef en Maria, de kinderen mogen dit dan ook
naspelen in de klas.
Vrijdag 17 december kunnen wij deze mooie tijd afsluiten met een heerlijk
kerstontbijt samen met de kinderen. Ook lezen en bekijken wij gezamenlijk het
verhaal van de geboorte van Jezus en hebben wij het over vriendschappen,
bijzondere momenten, geboorte en reizen.
Personele bezetting
Via een brief van het bestuur heeft u op het Ouderportaal kunnen lezen dat Eva Kleipool tijdelijk afwezig zal zijn.
Zij is gevraagd om de directeur op Brede School Rembrandt te vervangen tot aan de meivakantie. We gaan er nu
vanuit dat zij daarna weer terug is bij ons op school. Dit besluit heeft uiteraard consequenties voor onze school.
Haar lesgevende taak in groep 4 op vrijdag wordt uiteraard als eerste overgedragen en intern opgelost. Ook voor
haar andere werkzaamheden zijn we nog opzoek naar oplossingen.
Sint bij Kinderopvang Jillz
Vrijdag 3 december: alle kinderen van Jillz
Kinderdagverblijf zaten vol spanning te wachten,
omdat vandaag de grote dag zou zijn. Sinterklaas en
zijn Piet zouden langs komen. De meeste kinderen
waren al verkleed als Sint en Piet om Sinterklaas zo
te verrassen. Wat zou er vandaag allemaal
gebeuren…….Om de spanning te doorbreken zijn de
kinderen liedjes gaan zingen en daar kwam gelukkig
Piet al heel snel met de zak cadeautjes aan. Voor
ieder kind zat er een leuk cadeau in en voor de groep
waren er ook nog een aantal cadeau’s. Na nog meer
liedjes zingen, Pietengym en knutselwerkjes maken,
kwam toch ook nog de Sint met zijn Piet langs. De
kinderen vonden dat wel een beetje spannend, maar
zeiden snel: “dank je wel Sint en Piet tot volgend
jaar!”
Kalender
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