Informatie/ data:
•
•

Koffieochtend: 7 september 8.30-9.15 uur (aanmelden)
Parro toestemming privacyvoorkeuren: doorgeven voor 9 september
via de parro-app

De start van het schooljaar op Het Palet was kleurrijk en goed. De kinderen lijken snel te wennen in
hun nieuwe groep en lokaal. Veel ouders en kinderen hebben al een gesprek gehad met de
groepsleerkracht. Een goed begin is het halve werk, zullen we maar zeggen..!
Het afgelopen jaar waren al veel onderwerpen goed georganiseerd en toch lopen we nu in de praktijk
soms tegen bepaalde onvoorziene zaken aan. Dit proberen we als team zo snel, goed en zorgvuldig
mogelijk op te pakken. Mocht er van uw kant vragen of opmerkingen zijn, dan gaan we daar graag
over in gesprek. Team Het Palet, Miriam van der Heide
Op tijd op school
Het is even wennen en we gaan er vanuit dat vanaf volgende week elk kind om 8.25 uur in de school
is, zodat we om 8.30 uur kunnen starten.
Communicatie en Parro (privacyvoorkeuren)
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een communicatieplan voor Het Palet. In dit plan leggen
we onder andere vast hoe, met wie en met welk doel we communiceren. Ondertussen zijn we
gestart met Parro en we hopen dat alle ouders deze app hebben geïnstalleerd en gebruiken. Parro
biedt vele mogelijkheden en we stellen met het team vast hoe we het gaan inzetten.
In Parro heeft u de mogelijkheid om uw privacy-voorkeuren kenbaar te maken. U kunt op zeven
onderdelen aanvinken of u toestemming geeft. Wilt u dit voor 9 september doen?
Klassenlijst en privacy
Na 9 september hebben we zicht op welke ouders toestemming geven, bijvoorbeeld voor het delen
van adresgegevens. Meerdere ouders hebben al om klassenlijsten gevraagd, dus nog even geduld.
Kinderen van ouders die geen toestemming geven hiervoor, staan dus niet op de klassenlijst.

Schoolgids
De schoolgids is klaar en de MR heeft ingestemd. Binnenkort plaatsen we deze op de nieuwe website
van de school. www.hetpalethaaksbergen.nl
Traktaties
De meeste kinderen vinden het erg leuk om te trakteren als ze jarig zijn. We maken er altijd een
feestje van in de groep en zien daarbij graag enigszins gezonde traktaties en een kleine hoeveelheid
per kind uitgedeeld worden. Dank voor uw medewerking!
Koffieochtend
Dinsdagmorgen 7 september van 8.30 uur tot 9.15 uur staat een koffie/ theeochtend gepland. Het
lijkt ons goed om deze door te laten gaan en we zien binnen de richtlijnen die gelden de mogelijkheid
om maximaal 20 ouders koffie/ thee aan te bieden. We koppelen er deze keer geen thema aan.
Elkaar spreken, kennismaken met elkaar en ontmoeten zou al fijn zijn. Omdat we maximaal 20
ouders kunnen ontvangen in de hal van de school, moet u zich van tevoren aanmelden via de mail:
directie@hetpalethaaksbergen.nl Bij te veel aanmeldingen ontvangt u bericht.
Plusgroep
Rian Pot start weer met de plusgroepen (groep 4 t/m 8) en is elke dinsdag aanwezig. We hebben op
basis van de criteria en de beschikbare tijd opnieuw een indeling gemaakt in goed overleg met de
leerkrachten en interne begeleider. Als uw kind wekelijks werkt in de plusgroep ontvangt u hiervan
bericht.
Schooljudo
Dit schooljaar starten we met het programma HiRO. HiRO is een methode voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Het zet in op een positieve groepsvorming, een veilig pedagogisch klimaat
en plezier. Ieder kind leert om zich te durven uiten, weet dat fouten maken mag en het leert hoe je
goed met anderen kunt samenwerken.
HiRO zet de hele groep in haar kracht. Kinderen leren door samen te ervaren, grenzen te stellen en
elkaars grenzen te respecteren, respect te hebben voor zichzelf en elkaar, te vertrouwen op zichzelf
en elkaar.
Het programma biedt een combinatie van praten, doen en ervaren en reflecteren daarop. De digitale
lessen worden in de groepen 2, 5 en 8 gecombineerd met de fysieke judolessen. Door plezier en spel
werken de kinderen ondertussen aan doelen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voor het geven van de judolessen komt er een entertrainer langs die de lessen verzorgt. In een van
de speelzalen liggen judomatten klaar. De kinderen krijgen dan over hun gymkleren een judopak aan.
De thema’s die in alle groepen aan bod komen zijn: Vertrouwen, Samenwerken, Respect, Beheersing,
Weerbaarheid en Discipline.
Gouden Weken
De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken
staan in het teken van elkaar leren kennen, de groepsvorming en het creëren van een fijne sfeer.
Door de hele school wordt hier de komende tijd aandacht aan besteed. Iedere groep doet dat op zijn
eigen manier. Wat in ieder geval aan bod komt is de kennismaking met elkaar en het opstellen van
positief geformuleerde groepsregels.

Oudervereniging

Beste ouders,
De eerste twee weken na de zomervakantie zijn voorbij en we zijn weer met veel plezier gestart op
de peuteropvang. Het leek of de kinderen geen zomervakantie hadden gehad. Vriendschappen
werden weer opgepakt en de dagelijkse routine zat er zo weer in. Samen gaan ze dit jaar weer op
weg naar een mooie overgang naar de basisschool.
Wist u dat…
Alle peuters recht hebben op peuteropvang vanaf 2,5 jaar in Haaksbergen. Er wordt geld beschikbaar
gesteld door de gemeente Haaksbergen om dit te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij
Nathalie Gribbroek via nathaliegribbroek@humankind.nl of 06-83707941
Op jonge leeftijden al vriendschappen ontstaan die ze verder kunnen uitbouwen in groep 1

De kinderen worden voorbereid op dat wat er van hun verwacht wordt in groep 1. Er activiteiten
worden samen gedaan en dit de start op de basisschool zal vergemakkelijken.
Ook de BSO kinderen zijn weer gestart na 6 weken op Los Hoes allerlei leuke, spannende activiteiten
te hebben gedaan met als finale afsluiting voor sommige kinderen een heel gaaf 2-daags kamp.
Op dit moment zijn er nog enkele plekken op de dinsdag en donderdag. Op de maandag en vrijdag is
er nog voldoende plek. Op maandag en dinsdag zijn er nog vrije plekken op VSO. Op dit moment
bieden wij nog geen VSO aan op de vrijdag. Als er meerdere kinderen worden in geschreven gaan we
kijken naar de mogelijkheden. Voor meer informatie kun je terecht bij vestigingsmanager Nathalie
Gribbroek nathaliegribbroek@humankind.nl 06-83707941.
Hartelijke groet,

