
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vreedzame School: We lossen conflicten zelf op 

Alle groepen zijn bezig met de lessen uit blok 2: We lossen conflicten zelf op. Het doel van de lessen 

in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. 

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een 

verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een 

oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. 

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. 

We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet 

wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op 

voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.  

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 

3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. 

In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek 

omgaat. Er wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld. 

 

Taalles Engels 

De Engelse les op woensdag in de groepen 5 t/m 8 wordt gegeven door externe docenten van Fun Learning 

English. Docente Atika vertelt er graag meer over; 

Begin 2022 heb ik de lessen Engels op Het Palet-Zuid overgenomen. Vanuit mijn ervaring vind ik het belangrijk 

dat de overgang van de basisschool naar de middelbare school wat betreft Engels zo soepel mogelijk verloopt.  

Om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze overgang, heb ik ervoor gekozen om in de groep 7 en 8 

Engels in de vorm van projectonderwijs aan te bieden. De projecten, die aansluiten op de lopende thema’s, zijn op 

maat gemaakt voor de school. De kinderen werken aan hun lees-, spreek- en schrijfvaardigheid en leren 

daarnaast ook verschillende onderzoeks- en presentatievormen. Hiermee krijgen ze de kans om hun digitale 

vaardigheden te vergroten en te werken aan hun “Growth Mindset”; Niet denken “Dat kan ik niet” maar “Dat kan 

ik nog niet”. Presenteren kan je leren en het is prettig om dit te oefenen in een vertrouwde omgeving waar 

iedereen je kent en steunt.  

De groepen 5 en 6 maken ook op thematische wijze kennis met de Engelse taal. De thema’s zijn gekoppeld aan 

relevante gebeurtenissen, feestdagen en thema’s die in andere lessen behandeld worden. De focus ligt hier in de 

eerste instantie op dùrven spreken, lezen en schrijven. En fouten durven maken, zodat dat je weer verder helpt in 

je leerproces! 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas in het land! Aanstaande zaterdag is het weer zover, Sint komt aan in Nederland. Uit betrouwbare 

bronnen hebben wij vernomen dat Sint ook dit jaar op vrijdag 2 december onze school weer komt 

bezoeken. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Aanstaande maandag 14 november worden er al 

lootjes getrokken in de groepen 5 t/m 8. Nadere informatie volgt een week voordat Sint onze school met een 

bezoek komt verblijden. Houdt u het ouderportaal goed in de gaten? 
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Open Podium  

Vrijdag 4 November; De dag waar we allen zo naar uit keken vanwege het eerste Open Podium 2022-2023 met 

ouders in het publiek!!! In de ochtend voor groep 1 t/m 4 en in de middag groep 5 t/m 8.  

Wat ontzettend fijn dat zoveel ouders in de gelegenheid waren om de kunsten van de leerlingen op het podium te 

komen bewonderen. We waren blij verrast door de grote opkomst.  

Met volle teugen werd er genoten van diverse, leuke, mooie, komische maar ook ontroerende optredens van onze 

leerlingen. Wat had ieder er een werk van gemaakt! Er was duidelijk veel tijd en aandacht aan de voorbereidingen 

besteed. Tijdens de optredens was er uiterste concentratie, inzet maar bovenal veel plezier zichtbaar. En wat een 

geweldige presentatoren uit groep 8 die het geheel aan elkaar praten. Echte entertainers! Ga er maar aan staan. 

Knap gedaan! 

Ook de complimenten voor het publiek. Er werd echt goed gekeken, enthousiast geklapt en meegedaan. Top! 

Fijn ook dat zoveel ouders een handje hielpen bij het in- en opruimen van de zaal. In recordtempo werd het 

allemaal goed geregeld. Kortom, een onvergetelijke gebeurtenis. 

Iedereen bedankt en tot de volgende keer graag. 

 

 

 

Groep 7 op bezoek in het Raadhuis 

Groep 7 ging op 4 november naar het Raadhuis om 

Democracity te spelen. Het doel is om samen een stad te 

bouwen met woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen en 

bijvoorbeeld de brandweer. Voor de inrichting van de stad 

richtten de kinderen verschillende politieke partijen op.  

De kinderen leerden wat democratie is en ook hoe je moet 

samenwerken. Het spel vond plaats in de raadszaal van de 

gemeente onder leiding van gemeenteraadslid Saloua Chaara 

en terwijl we bezig waren kwam er een wethouder langs en 

zelfs de burgemeester. Het was een leuke en leerzame 

ochtend. 
 

 

 

Even voorstellen: nieuwe leden van de Ouderraad 

Hi, ik ben Mariska Sardjoe, moeder van Risiyana (groep 7), Yara (groep 4) en Dean (groep 1,2B). 

Vanaf dit schooljaar ga ik participeren in de ouderraad. Ik vind het belangrijk en interessant om 

als ouder bij schoolzaken betrokken te zijn, aangezien de kids een groot deel van hun tijd op 

school doorbrengen. Daarnaast is het natuurlijk ook superleuk om mee te denken bij de 

organisatie van de jaarlijkse activiteiten zoals schoolreisjes, vieringen, sport- en speldagen, 

sinterklaas en het eindfeest. Op deze manier help ik mijn kinderen – maar ook die van jullie! – 

aan een memorabele basisschooltijd! Ik werk bijna mijn hele werkende leven bij het Ministerie 

van Defensie. In mijn huidige rol zet ik mij in voor de adaptie en implementatie van innovatieve 

ideeën. Met de kennis en kunde die ik nu opdoe, tezamen met mijn controllers achtergrond, hoop ik bij te dragen 

aan een verantwoorde en leuke ontwikkeling op Het Palet. Mocht u vragen of suggesties hebben voor de 

ouderraad, dan horen wij dat graag. U kunt mij aanspreken op het schoolplein of contact opnemen via de mail van 

de ouderraad. 

Hallo allemaal, ik ben Karin van Balken, op dit moment ben ik leerkracht in groep 6 op maandag, 

dinsdag en om de week op woensdag. Daarnaast heb ik om de week op woensdag ambulante 

uren, waarin ik mij inzet als taalspecialist. Ik werk inmiddels alweer zo'n 14 jaar met veel plezier 

op Het Palet, over het algemeen in groep 6, 7 of 8. Na 30 jaar in Amstelveen Westwijk gewoond te 

hebben, woon ik sinds twee jaar met mijn man in Vinkeveen. Onze zoon en dochter wonen 

inmiddels zelfstandig in Delft en Den Haag. Om een beetje te integreren in Vinkeveen ben ik lid 

geworden van de kanovereniging en daarom ben ik bij goed weer regelmatig op de plas te vinden. 

Ook vind ik het erg leuk om als vrijwillig taalcoach een gezin uit Syrië en twee zussen uit Jemen te 

ondersteunen bij hun inburgering in Nederland. Ik vind het erg leuk om dit jaar als leerkracht 

betrokken te zijn bij de Ouderraad van Het Palet. Erg belangrijk om ons, samen met de ouders, in 

te zetten om het onderwijs en de activiteiten nog beter aantrekkelijker te maken voor onze leerlingen. Fijn om hier 

samen over te kunnen overleggen en te merken hoe betrokken iedereen is.  

 



 

 

Nieuws van kinderopvang Jillz: bezoek van Memo (Memorabele Momenten, muziek en dans voor kleintjes) 

Eens in de zoveel tijd komt Memo langs bij Jillz. 

Er komt dan iemand muziek maken voor de kinderen. 

Dit kan zijn met een instrument maar ook bijvoorbeeld 

een beatbokser. De kinderen mogen luisteren, dansen 

en soms ook het instrument aanraken. Voordat er 

iemand komt bespreken we met de kinderen wie er 

komt en wat hij/zij gaat doen. We krijgen via de mail 

een paar leuke activiteitjes die aansluiten op wat er 

gaat komen. 

De kinderen vinden het altijd erg leuk en genieten er 

zichtbaar van. Op deze manier leren ze verschillende 

instrumenten kennen of andere manieren waarop je 

muziek kan maken. Ook kunnen ze op een leuke 

manier op de muziek bewegen. 

 

 

 

Kalender 

 

Meer foto’s vindt u op het Ouderportaal. 

 

 

 

 

Tijdens de Kinderboekenweek werd op 

maandag 10 oktober in de hele school 

voorgelezen. De kinderen mochten zelf 

kiezen naar wie ze wilden luisteren. Juf Eva 

las voor uit “Ellie en Nellie”. 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Juf Ellen helpt leerlingen met klokkijken. De school 

heeft hiervoor een klokmat aangeschaft, waarmee 

kinderen zowel analoog als digitaal leren klokkijken. 

Met behulp van houten wijzers en minuten- en 

urenkaartjes oefenen ze spelenderwijs alle tijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  November   December 

ma 14 Groep 6 naar het Tropenmuseum vr 2 Sinterklaas – gr.5-8 continu rooster tot 14 uur 

di 15 Groep 1 en 2 naar de Paaskerk do 8 PS / Groep 8 naar de Bibliotheek 

wo 16 Groep 3 naar de Bibliotheek vr 16 Groep 6 naar de Bibliotheek 

do 17 Groep 4 en 5 naar de Bibliotheek do 22 Kerstviering 

   vr 23 Studiedag – alle leerlingen vrij 

   ma 26 Kerstvakantie t/m 8 januari 2023 



 

 

Kinderboekenschrijfster Charotte 

Dematons kwam langs op school om 

enthousiast te vertellen over haar 

boeken en om te laten zien hoe zij 

haar tekeningen maakt. Daarna 

heeft ze alle tijd genomen om eigen 

boeken van leerlingen èn boeken uit 

onze bibliotheek te signeren inclusief 

een mooie tekening. 

 

 

 

 

 

                         Groep 7 in het Raadhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8 op weg naar de Paulusbunker. Bericht uit het Amstelveen Nieuwsblad:  

 

“Bij de historische bunker aan de Wolfert van 

Borsselenweg hebben groep 8-leerlingen van 

Het Palet-Zuid maandagochtend een proefles 

gevolgd in het kader van het lespakket 

Historisch Besef. Een bezoek aan de 

Paulusbunker maakt hier onderdeel van uit. 

Het lespakket is in opdracht van de 

gemeente gemaakt door Cultuureducatie 

Amstelland, onderdeel van Platform C. Na de 

renovatie van de bunker zijn zij in juni 

begonnen met de inrichting ten behoeve van 

het educatief gebruik. Schoolklassen van 

groep 7 en 8 van twee Amstelveense 

scholen, waaronder Het Palet-Zuid, brengen 

een proefbezoek aan de bunker waarna de 

les wordt geëvalueerd.” 

 
 


