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Enkele data
18 maart: studiedag (kinderen hele dag vrij)

19 maart: pannenkoekendag

23 maart: groep 7-8 tennisclinic

1 april: paasviering op school (kinderen om 12:45 uur uit)

2 t/m 5 april: kinderen vrij vanwege Pasen

13 april: buitenlesdag

19-22 april: IEP-toetsen

23 april: Koningsspelen (kinderen vanaf 12:45 uur vrij)

26 april t/m 7 mei: Meivakantie

Beste ouders en verzorgers,
We hebben in de afgelopen tijd heerlijk de kinderen op school zien leren, spelen en ontdekken. Wat een genot is 
dat toch! Natuurlijk blijft het zoeken hoe die beslisboom nou precies moet worden gebruikt en is het soms ook 
zoeken naar de juiste balans tussen richtlijn en gezond verstand. Wat voor ons heel fijn is, is dat we kunnen 
rekenen op het begrip en de medewerking van u, van de ouders. Daarvoor ontzettend veel dank!
In de afgelopen weken hebben we ook Cito-toetsen afgenomen. Die toetsen zijn voor ons een goed instrument 
om te kijken waar we nog extra aandacht aan moeten besteden. Zo is in groep 7-8 extra tijd besteed aan 
werkwoordspelling.  Dus met die toetsen rekenen we niet af, maar voegen we toe.
Ook zijn we in de afgelopen weken gestart met de KinderKunstWeek. Er kunnen nog eieren worden besteld. Het 
is leuk om te zien dat in verschillende groepen aandacht is voor eten in de kunst. Appels maken van klei en peren 
zo realistisch mogelijk na tekenen...het is een hele uitdaging. 
Tot slot wil ik u veel leesplezier wensen. Mocht u vragen hebben, of opmerkingen, dan horen we dat graag. De 
digitale deur is altijd open!

Creatieve ochtend en middag
Het is altijd leuk en leerzaam om op een andere 
manier te leren. Om talenten van jezelf te ontdekken 
en te voeden. En op school vinden we dat belangrijk. 
Door het thuiswerken is het er wel eens bij 
ingeschoten en dat is voor het team en enkele ouders 
mede een aanleiding geweest om het eens over een 
andere boeg te gooien.
Daarom gaan we over een paar weken starten met 
extra momenten creatieve ontplooiing. Dat gaan we 
doen door in een roulatiesysteem verschillende 
vormen van creativiteit voorbij te laten komen. 
Tekenen, houtbewerking, klei, drama, muziek, creatief 
taalgebruik, techniek. Dat doen we op vrijdagen. Voor 
de onderbouwunit in de ochtend en de 
bovenbouwunit in de middag. Groepen worden dan 
gemixt en onder begeleiding worden opdrachten 
uitgevoerd.
Voor de eerste ronde is gekozen voor het thema 
Klimaat. Dat is naar aanleiding van het thema van 
Blink waar we in de school mee werken.  We hopen 
snel iets te kunnen laten zien!

Volgend bulletin: 20 april 2021

Eten en drinken
Zoals u weet hebben we op school op woensdag, 
donderdag en vrijdag fruit. Veel kinderen eten dat 
heerlijk op en eten dan nog hun stuk fruit van thuis 
op. Het is niet de bedoeling dat er dan koek wordt 
gegeten in plaats van fruit. En dat gebeurt gelukkig 
bijna nooit!
Ook zien we steeds vaker dat kinderen water of 
ander gezond drinken meenemen. Maar...wat geef 
je de kinderen nu mee? Soms krijgen kinderen 
zoveel eten en drinken mee, dat het bijna niet 
haalbaar is om ze dat smakelijk en rustig op te laten 
eten. 
We proberen te zorgen dat kinderen alles opeten of 
drinken, maar...houdt u er dan wel rekening mee 
dat we voor het eten 15-20 minuten de tijd hebben. 

Studiemiddag
Op 18 maart zijn de kinderen vrij omdat de 
leerkrachten een studiedag hebben. Volgens 
sommige kinderen leren we dan de “ou”, maar...het 
zit toch iets anders in elkaar. 
De 18e gaan we het hebben over portfolio, werken 
met succescriteria en alle kinderen van de units. 
We hopen op een mooie dag en zullen u daarover 
binnenkort bijpraten.



Vanuit de MR

Wat goed om elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren en vragen te stellen over het onderwijs op de 
Palmenhof!
Maandag 22 februari hadden de vader van Chris en Robin, de vader van Rosalie en Xander, de moeder van Kees, 
Marit, Pauline en Babette en de leerkrachten Mardina, Wesley en Sjouke-Gerrit een meeting.
Zo’n bijeenkomst hebben we vier keer per jaar. Meester Sjouke-Gerrit vertelt over vernieuwingen van het 
onderwijs op de Palmenhof, de financiën en de inrichting van de school en het plein. Er zijn ook zaken waar de 
ouders instemming voor mogen geven.

Afgelopen maandag hebben we gesproken over promotie van de Palmenhof. Hoe kunnen we de school meer 
bekendheid geven. Heeft u de website van de school wel eens bekeken: palmenhof.onzewijs.nl?  Mond op mond 
reclame werkt het beste, daar hebben we alle ouders voor nodig, maar heeft u nog meer ideeën om de school te 
promoten of heeft u aanvullingen voor op de website, geef het door aan meester Sjouke-Gerrit. 

*Naast de promotie hebben we het gehad over communicatie. Voor de ouders moet communicatie helder en 
duidelijk zijn. 
*Er is meegekeken naar het nieuwe portfolio. Waarin meer aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van de 
leerlingen. Het portfolio wordt gevuld met tekeningen, foto’s van creatief werk, leerontwikkelingen, 
levensbeschouwelijke momenten en muziek! 
*De studiedag is langs gekomen, de ouders hebben aangegeven dat leerlingen graag naar school gaan, zeker na 
een periode thuiswerken. 
*Hoe kunnen leerkrachten controleren of leerlingen hun schoolbekers leeg drinken. Hoe weten ouders of ze 
genoeg eten en drinken meegeven. De leerkrachten gaan hierop letten en nemen contact op met ouders als het 
eten en drinken niet op gaat. 
*Er wordt een offerte voor een hek rondom de school aangevraagd. 
*We zijn geëindigd met de vraag hoe er rekening wordt gehouden met niveauverschillen, hoe ervaren de 
leerlingen dit en hoe worden ouders hierbij betrokken. Dit punt vroeg om een nieuwe vergadering.
Gaan we doen!

Bedankt voor de openheid van het team en de betrokkenheid van ouders!
Mocht u aanvullingen, vragen hebben, deel ze met de leerkrachten.
Een hartelijke groet van de MR Palmenhof,
Mardina, Wesley, Sander, Dominic en Nicole

Peuterwerk

Wat zijn we blij dat we weer wat nieuwe speelkameraadjes erbij hebben. Best spannend voor de eerste keer naar 

de speelzaal. Maar ook een zusje krijgen is best spannend en voor het eerst naar school gaan.

Ons thema dus voor de afgelopen weken was:” Coco kan het”.

Dit mooie verhaal over Coco die moet gaan leren vliegen maar het eng en spannend vindt, past heel goed bij de 

beleving van de peuters.

Durf jij van je stoel te springen? En wat vind jij spannend en durf je al wel?

We hebben met elkaar hierover gesproken in de kring en wat was ik blij dat de kinderen mij wilde helpen om op 

mijn stoel te klimmen en eraf te klimmen.

Van klei werden vogeltjes gemaakt met echte veertjes erin en met stro, hooi en 

wol een nestje geplakt. De zelfgemaakte verrekijkers gaan deze week mee naar 

huis. Wie weet zien we Coco vliegen in de tuin.

Door een beetje hulp van haar mama is het toch gelukt.

Groetjes juf Desiree

http://www.palmenhof.onzewijs.nl

