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Enkele data
24/8: eerste schooldag

26/8: luizencontrole

28/8: bibliobus

15/9: Info september

Kalender

In Parro zijn de agenda-items inmiddels ingevoerd. 

Natuurlijk kunnen en foutjes inzitten, maar in 

principe is de Parro-agenda leidend. We hebben 

signalen gekregen dat Parro nog niet optimaal 

werkt. Dat gaan we z.s.m. oplossen. Hierover krijgt u 

bericht.

Naast Parro-kalender ontvangt u binnenkort een 

fysieke kalender die u kunt ophangen. Daar staan 

alle nu bekende afspraken al op. Nieuwe kunt u er 

zelf op schrijven. Op de kalender staat ook meer 

informatie over de nieuwe zaken binnen de school 

zoals KiVa en Leren Anders Organiseren.

22/9: Nationale buitenspeeldag

23/9: groep 7-8 voorstelling Oorlog zonder Vrienden

24/9: leerlingen vrij vanwege studiedag team

28/9-1/10: ouder-kindgesprekken

30/9: start Kinderboekenweek

Beste ouders en verzorgers,
Die vakantie gaat toch snel, hè? Voor mijn gevoel heb ik de vlag pas geleden gestreken...en maandag mag die 
weer uit. Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad. Veel verhalen over mooie, coronaproof, 
vakantiereizen zijn mij ter ore gekomen en af en toe kwam er zelfs een foto voorbij van mensen met voeten in 
de sneeuw of in het water, al zittend in een bootje. Helaas heb ik ook gehoord dat er in enkele gezinnen weinig 
ontspanning was door ziekte, ziekenhuisopnames of andere problemen. Erg vervelend voor alle betrokkenen.
Toch hoop ik dat iedereen zin heeft in een nieuw jaar. Een jaar met mooie uitdagingen, waarover u in dit bulletin 
meer kunt lezen.
De coronaregels van voor de vakantie gelden nog steeds: geen ouders in de school (tenzij op uitnodiging), 
nadrukkelijk handenwassen en afstand houden. Voor de school komt er nog extra ventileren bij. Auto’s kunnen 
nog steeds niet voor de school worden geparkeerd, maar wel bij ONDO. 
Hoe dan ook: ik wens iedereen een geweldig schooljaar toe!

Start nieuwe schooljaar
Er is in en om de school veel veranderd of aangepast. 
Zo zijn de kozijnen aan de voorkant geschilderd, er is 
nieuw meubilair geplaatst en we zijn hard bezig 
geweest met het groepsdoorbroken onderwijs voor 
lezen, rekenen en begrijpend lezen. Dat zijn nog 
proeftuinen, maar daarover staat elders in dit 
bulletin meer informatie.
We zijn heel trots en blij met de uitstraling van de 
school. Daarom willen we maandag 24 augustus het 
schooljaar openen met het symbolisch opnieuw 
openen van de schoolgebouw. 
De school blijft tot 8:30 uur dicht. Om 8:30 uur wordt 
de school officieel geopend met het doorknippen 
van een lint. Daarna mag iedereen naar binnen en 
een aangegeven route door de school lopen. U kunt 
dan de school in de nieuwe uitstraling zien.
Belangrijke afspraken:
● U houdt zich aan de route
● U houdt afstand van 1,5 meter t.o.v. mensen 

die niet tot uw huishouden behoren.
● U loopt gewoon rustig door.
● U verlaat het plein wanneer u klaar bent.
● Kinderen lopen met u mee en blijven op het 

plein wanneer de route is afgelegd. 
● Kinderen waarvan de ouders niet aanwezig 

zijn, blijven op het plein.

Personeel
Helaas kan juf Mirjam door omstandigheden niet 
starten met dit nieuwe schooljaar. Haar taken zullen 
door juf Petra en juf Laura worden overgenomen. 
De start van het schooljaar zal door juf Sandra 
worden gedaan. We hopen dat juf Mirjam snel weer 
terug is.
Juf Mardina werkt op maandag en dinsdag. Voor de 
donderdagen wordt vervanging gezocht.



KiVa
In de laatste week van de zomervakantie heeft 
het team een starttraining gehad van KiVa. 
Deze methode helpt ons om van de Palmenhof 
een nog fijnere school te maken. Het was een 
leuke, maar ook een intensieve training die in 
september wordt voortgezet. 
Een en ander is te lezen in de kalender die 
binnenkort wordt verspreid en op de site 
www.kiva.nl. 
Een van de meest in het oog springende zaken 
is dat er tijdens pauzes en tussen de middag 
door de toezichthouders een hesje wordt 
gedragen. Zo is voor iedereen duidelijk waar 
kinderen naar toe kunnen als er een een 
probleem is.
De KiValessen worden door alle groepen op 
woensdag van 11:45-12:30 uur gegeven.

Leren Anders Organiseren (LAO)

Zoals aangegeven heeft het team heel hard 

gewerkt om te kunnen starten met het anders 

organiseren van onderwijs. We gaan werken in 

units. De kinderen die in groep 1,2 en 3 zouden 

komen, volgen de lessen in het lokaal van 

groep 1-2 en in het kamertje van meester 

Sjouke-Gerrit. Hij krijgt binnenkort een andere 

ruimte. De kinderen van de bovenbouwunit 

volgen de lessen in het lokaal van groep 4-5-6 

en 7-8. Ook de hal zal worden gebruikt tijdens 

de lessen. Het speellokaal waar groep 3-4 zat, 

wordt niet volledig gebruikt.

Een belangrijk principe bij LAO is dat kinderen 

geen vaste werkplekken hebben. Tenzij dat 

voor een individueel kind beter is. 

Voor de vakken lezen, rekenen en begrijpend 

lezen zullen de lessen steeds meer 

groepsdoorbroken worden gegeven. Dat is 

voor leerkrachten en leerlingen even een 

omschakeling. Maar we denken dat we zowel 

leerkrachten als leerlingen meer tot hun recht 

kunnen laten komen. 

Gaandeweg zullen we de organisatie 

aanpassen als dat nodig is. Het is een proeftuin 

en dat houdt in dat we goed en verantwoord 

gaan kijken of deze manier van werken past bij 

de Palmenhof. Het team en de MR denken van 

wel en daarom kunnen we ook starten. 

Maar...je weet het maar nooit.

Concreet betekent dit dat we de roosters op 

elkaar hebben afgestemd. De hele school start 

met lezen, van 8:30 tot 8:50 uur. Rekenen doen 

we van 9:10 tot 9:50 uur. Begrijpend lezen 

doen we op donderdag en vrijdag van 

11:00-11:30 uur.. 

Privacy
Binnenkort krijgt u het verzoek de 
privacyinstellingen in Parro aan te passen. We 
vinden het erg belangrijk dat u dit doet. 
Mocht u tussendoor zaken met betrekking tot 
privacy willen wijzigen, dan kan dat ook via 
Parro.

Volgend bulletin: 15 september 2020

http://www.kiva.nl

