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Zingen voor Oekraïne

Vreedzame Kriebels
Vorige week zijn we begonnen met het geven van de lessen van Vreedzame Kriebels. Deze lessen
zijn een onderdeel van onze sociaal emotionele methode de Vreedzame School. De lessen worden
gegeven van groep 1 t/m 8. In elke groep zijn de lessen goed ontvangen door de kinderen. De
basisafspraken, zoals goed luisteren naar elkaar en het hebben van respect hebben voor elkaars
mening, zijn hierbij heel belangrijk. We geven deze weken een lessenserie van 3 lessen. Elke groep
kiest één van de onderstaande vier thema's: lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld, voortplanting
en gezinsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid. Elke groep heeft
een gelijksoortige opbouw van lessen. Er wordt rekening gehouden met de seksuele
ontwikkelingsfase van kinderen, passend bij de leeftijd en belevingswereld. Een greep uit de lessen die aan bod
zijn gekomen; Bloosje van bloot, verkering, verliefdheid, vriendschap, relatievorming, verschil jongens en meisjes,
dit ben ik, media en wensen en grenzen aangeven.
Week van het geld
In de week van 28 maart t/m 1 april doen alle groepen mee aan de Week van het Geld. Er komt een medewerker
van de bank een gastles verzorgen in de groepen 6, 7 en 8. De wereld wordt steeds digitaler. Online winkels zijn
altijd open, steeds meer kinderen krijgen hun zakgeld digitaal en jongeren betalen met hun mobiele telefoon.
Daarom is het thema dit jaar: “Van doekoe tot digi!”. Door van jongs af aan te oefenen met sparen, plannen en
keuzes maken leren kinderen vaardigheden die op latere leeftijd hard nodig zijn. De kinderen werken aan de
volgende doelen: inkomsten verwerven, zelf geld verdienen, rechten en plichten en verantwoordelijkheden
kennen, geldzaken organiseren, de waarde van geld kennen, betalingen veilig en adequaat uitvoeren,
administratie op orde brengen en houden, inkomsten en uitgaven, verantwoord besteden, sparen en plannen,
anticiperen op ongeplande omstandigheden, voorbereid zijn op (on) voorziene gebeurtenissen, keuzes maken,
verleidingen de baas blijven, verantwoord lenen.
Schoolschrijver in de klas
Maandag 18 maart kwam Tineke Honingh, schrijfster van boeken als “Het ongewone verhaal
van Bo en Tom”, “Chip en Bo roborangers” en “Elke dag broerdag”, een les geven in groep 6,
7 en 8. Tineke schrijft ook stripverhalen in bijvoorbeeld de Donald Duck of in het tijdschrift
“Wild van Freek” van Freek Vonk. Zij kwam in de rol van schoolschrijver, omdat deze groepen
sinds begin van het schooljaar werken met De Schoolschrijver. Dit is een methode, die
kinderen motiveert verschillende genres kinderboeken te lezen en daardoor hun voorkeur in
boeken te ontdekken. Ook worden kinderen gestimuleerd om zelf verhalen te schrijven. Ze
heeft enorm veel vragen kunnen beantwoorden van de kinderen en de kinderen geholpen
met de vraag: Hoe verzin je nu een verhaal. Na afloop waren de kinderen zo enthousiast dat
ze direct aan de slag zijn gegaan met een eigen verhaal. In de loop van de week zullen ze dit
afschrijven en komt het verhaal mee naar huis.

Reisverslag van “Een wereld van muziek en dans”

Verschillende culturen bij de kleuters

De afgelopen vier weken was er in de school overal allerlei soorten
muziek te horen. Het thema 'muziek en dans’ werd volop beleefd.
Muzikant Pieter Slijkoord nam de kleuters mee naar ‘Maareentonië’: een
saai land met maar 1 toon. Gelukkig maakten de kinderen al gauw kennis
met een wereld van verschillende tonen een klanken, onder andere via
zijn dwarsfluit, klarinet en saxofoon. Enthousiast zongen ze mee. Ook
gingen de kleuterklassen naar de muziekschool voor een dansles. Dat
was een groot avontuur en wat heerlijk om rond te dansen in een grote
spiegelzaal. Natuurlijk was het thema ook volop zichtbaar in de klassen:
schudkokers, gitaren en piano’s knutselen, luisteren naar en bewegen op
'carnaval der dieren’, vertelsprookjes en natuurlijke volop zingen, muziek
maken en dansen. Extra bijzonder was dat we weer ouders mochten ontvangen in de klassen. In de verschillende
kleuterklassen was muziek uit verschillende culturen te horen, zoals een Bulgaarse dans, Hebreeuws kinderliedje
en een Portugees liedje. Zo fijn dat ouders dit voor de kinderen wilden doen. Aanstaande maandag wordt het
thema met alle leerlingen feestelijk afgesloten.

Mag ik deze dans van u?
Woensdag 30 maart mocht groep 4 een bezoek brengen aan de
muziekschool in Amstelveen. Zij kregen daar les in een prachtige danszaal.
De les begon met een korte warming-up. Daarna mochten de kinderen
dansen op moderne en deftige muziek, zodat ze de verschillen in de
muziekstijlen ook konden ervaren en benoemen. De juf vertelde tussendoor
allemaal verhalen over de pruikentijd en stelde ook veel vragen. De
kinderen van groep 4 wisten ontzettend veel! Ze konden wat vertellen over
bekende componisten van vroeger, wat voor kleding de mensen in de
achttiende eeuw droegen, welke muziekinstrumenten er werden gebruikt
en nog veel meer. Na alle verhalen was het tijd om echt te gaan dansen.
Ieder kind had een partner en juf Ginger mocht met een jongen uit de klas dansen. Wat een feest! Vervolgens
hebben we een dans ingestudeerd en samen als deftige dames en heren gedanst. Om het feest compleet te
maken, kregen alle kinderen een pruik. Het voelde alsof we terug in de tijd gingen. De kinderen hebben genoten!

Verre reizen in de bovenbouw
In de bovenbouw reisden we langs Brazilië (groep 6 en 8) en Australië
(groep 7). Ook tijdens de lessen Beeldende Vorming werd hier aandacht aan
besteed. De muziekschool kwam ons helpen met het voorbereiden van een
muzikaal optreden. Groep 6 en 8 leerden een ritmische samba en groep 7
maakte kennis met muziekinstrumenten van de Aboriginals, onder andere
de didgeridoo. Op vrijdag 25 maart presenteerden groep 5 t/m 8 hun
optredens aan elkaar in de gymzaal. Wat leuk dat ook groep 4 kwam kijken
naar onze wereldreis.
Pasen
Donderdag 14 april vieren we Pasen op school. We beginnen de dag met een paasontbijt. Dat vinden de kinderen
altijd supergezellig. Het is de bedoeling dat ieder kind iets meeneemt om te delen. De klassenouders krijgen een
intekenlijst en zij inventariseren wie wat meeneemt naar het paasontbijt. De kinderen nemen op woensdag 13
april al hun bord, beker en bestek mee in een plastic tas, voorzien van naam. 's Middags onder schooltijd gaan
we met de hele school naar de Paaskerk. Daar zullen we het Paasfeest vieren onder leiding van dominee Werner
Pieterse en jeugdwerker Nienke van der Heiden. In de weken voor Pasen worden liedjes geoefend. Tijdens de
dienst wordt het podium van de kerk ingericht als tuin. Alle groepen worden betrokken bij de voorbereidingen van
de kerkdienst. Zo worden er bloemen geknutseld, boomblaadjes met positieve gedachten geschreven, gedichten
gemaakt. Na de kerkdienst worden de bloemen naar een bejaardencentrum in de buurt gebracht. In de hallen en
klassen komen weer vrolijk versierde paastakken te staan, gekocht door de Ouderraad. De Ouderraad zorgt ook
voor paaseitjes. In het verleden zijn er al vrolijke duurzame tafelkleden gekocht die we tijdens het paasontbijt
gebruiken. We gaan er een mooi feest van maken!
Palmpasenstokken maken in de Paaskerk
Op zaterdag 9 april (14-16.00 uur) worden er weer Palmpasenstokken gemaakt in de Paaskerk! Alle kinderen en
hun ouders die het leuk vinden om zo’n Palmpasenstok te maken, zijn van harte welkom. Neem vooral vriendjes
en vriendinnetjes mee! Zondag 10 april mogen de kinderen die dat willen met hun Palmpasenstok in optocht door
de kerk lopen tijdens de kerkdienst van 10-11.00 uur, Paaskerk, Augustinuspark 1. Aanmelden of nog vragen?
Stuur daarvoor een berichtje naar dominee Barbara de Groot via dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl. We hopen
jullie te zien op zaterdag 9 april!

Wethouder Floor Gordon op bezoek in groep 7
De wethouder kwam bij ons in de klas voorlezen op dinsdag 8 maart vanwege
Internationale Vrouwendag. Zij las een stukje voor uit het boek 'mama is
minister-president'. Voordat de wethouder kon beginnen met voorlezen hadden
de kinderen veel vragen aan haar. Vooral over de gemeenteraadsverkiezing,
maar ook hoeveel vrouwen er in de gemeenteraad zitten, wanneer je in de
gemeenteraad kan komen, en de belangrijkste vraag...Komt er een nieuw
zwembad in Amstelveen? De wethouder was erg te spreken over de
betrokkenheid van groep 7.
Bibliotheek ouders gezocht
Wat fijn dat de ouders weer kunnen helpen met het uitlenen en op orde houden van de boeken in onze
bibliotheek. Dit neemt veel werk uit handen voor de leerkrachten. En de kinderen genieten van het lenen van de
boeken. Helaas gaan er 2 ouders stoppen, dus we zijn hard op zoek naar nieuwe ouders die ons daarin willen
gaan ondersteunen. Wat houdt het in?
• Op een vast dagdeel naar keuze (en in overleg met het team) bent u in de bibliotheek aanwezig, zodat
verschillende klassen langs kunnen komen om boeken te lenen. U scant de boeken in en uit.
• Wanneer de boeken zijn ingeleverd, wordt er van u verwacht dat u de boeken weer op de juiste plek
terugzet.
• Wanneer er nieuwe boeken binnenkomen, moeten ze worden ingevoerd in het systeem. En wanneer
boeken worden afgeschreven moeten ze weer uit het systeem gehaald worden.
• De nieuwe boeken moeten ook worden geplastificeerd (dit wordt ook wel eens door andere ouders
gedaan)
Wanneer er voldoende ouders zich aanmelden is het ook leuk om samen deze taak op te pakken. En er samen
een middag of ochtend te gaan zitten. Het systeem werkt heel erg makkelijk, dus daar hoeft u niet bang voor te
zijn. Het zou fijn zijn als de nieuwe ouders voor de zomervakantie alvast kunnen worden ingewerkt door de ouders
die gaan stoppen, zodat we na de zomervakantie ook gelijk weer kunnen starten.
Wanneer u vragen heeft, of wanneer u zich aan wilt melden, kunt u terecht bij Françoise (administratie
hoofdgebouw) of juf Ilona M (kleutergebouw). We hopen op veel nieuwe enthousiaste ouders!
Voorleesexpress
“Prentenboeken in alle talen” is een initiatief van Stichting Voorleesexpres. Deze stichting zorgt ervoor dat
kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Samen met de ouders streven ze ernaar dat taal en
leesplezier een vaste plek in het gezin krijgt. Zie: https://prentenboekeninalletalen.nl/
Inzamelingsactie voor Oekraïense kinderen
U heeft vast via de media vernomen dat er onlangs Oekraïense vluchtelingen in Amstelveen zijn
aangekomen. Het gaat veelal om vrouwen en kinderen. Ze hebben alles achtergelaten.
Als Palet-Zuid willen we meehelpen om het leed iets te verzachten. We houden een inzamelingsactie voor de
Oekraïense kinderen. In de week van 4–8 april kunnen kinderen en personeel speelgoed inleveren op school. Dan
zorgen leerkrachten ervoor dat het in het distributiecentrum aan de Handweg terecht komt.
U kunt denken aan: een gezelschapsspelletje, een puzzel, een knuffel, een tekenboek, een pak stiften, potloden
met een puntenslijper, een voetbal enzovoort. Het hoeft niet nieuw te zijn, maar wel schoon en in goede staat.
Wellicht heeft u thuis nog een leuke tas, of een linnen tasje of rugzakje liggen om het in te stoppen. We
verzamelen de spullen in de hallen van de school. Daar zetten we een marktkraam neer en stallen we de spullen
uit, voordat we het wegbrengen. We hopen op een mooie marktkraam!
Even voorstellen: Ouder-kind coach Devlin Pengel
Sinds dit schooljaar ben ik als ouder-kind coach verbonden aan Het Palet en ik stel me graag
nogmaals voor aan de nieuwe ouders. 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?

Ik ben elke dinsdagochtend tussen 09:00 en 11:00 aanwezig op school, in het kantoortje op het kleutergebouw.
Loop gerust binnen als u vragen heeft, advies nodig heeft of een afspraak wil maken.
Ik ben per e-mail bereikbaar via d.pengel@amstelveen.nl of telefonisch 06-18709659.

Jillz Kinderdagverblijf
Wist u dat…..?
· De peutergroep van Jillz al 2,5 jaar in de school van het Palet zit?
· Wij een prachtig uitzicht hebben op het park!
· Bij ons 15 kindjes van 2 tot 4 jaar per dag komen spelen.
· Wij met regelmaat buiten spelen bij het kleuterplein.
· De peuters zo al spelenderwijs kennis maken met school.
· Wij ook gebruik maken van de gymzaal!
· Hier ieder zeer van geniet!
· Er met regelmaat het project Memo langs komt…
· Zo de kinderen al meerdere instrumenten laten zien en horen.
· Er 3x per week warm word gegeten.
· Er bij Jillz echte vriendschappen ontstaan.
· Wij de kinderen enorm zien ontwikkelen.
· Wij het fantastisch vinden om nog vele kinderen van Jillz te
zien groeien bij het Palet!! Team Jillz
Tip voor de meivakantie: lezen en koken
Koken is populair bij kinderen. Door programma’s als CupCakeCup, Junior
Masterchef en vele YouTube kookhelden, zijn veel kinderen gek geworden
op koken. Door het lezen en maken van heerlijke recepten oefenen
kinderen ook hun leesvaardigheid. Een prachtige kans om je kind met
plezier te laten lezen en kokkerellen. Dus zoek een lekker kookboek uit en
ga samen met je kind de keuken in. Is koken niets voor jouw kind? Kijk
dan eens bij andere informatieboeken zoals knutselboeken, bouwboeken,
buitenboeken en nog veel meer…
Kalender
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April
Groep 7 naar de boer
Grote Rekendag
Paasontbijt en kerkbezoek
Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij
2e Paasdag – alle leerlingen vrij
Eindtoets groep 8
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Mei
PS
Verkeersexamen groep 7
Hemelvaart – alle leerlingen vrij
Juni
2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij
PS
Schoolreis
Studiedag – alle leerlingen vrij

Ook de lessen van Beeldende Vorming stonden in het teken van het thema “Wereld van muziek en dans”

