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In deze nieuwsbrief:

> Markeer deze datum

> Bezoek inspecteur

> Lege plek MR

> En nog veel meer...



Na de kerstwandeling, de oliebollen en 

de eerste toetsen, zit januari er alweer 

op. De winterkou is bij vlagen goed 

voelbaar wat de school extra behaaglijk 

maakt. Deze nieuwsbrief bevat weer de 

nodige informatie over wat er is geweest 

en wat komen gaat. We wensen iedereen veel 

leesplezier toe.

Inleiding



Op maandagavond 6 februari 

organiseren we een ouderavond 

op school. Deze zal om 20:00 

uur beginnen. We hebben veel 

mooie dingen te vertellen en 

hopen op een grote opkomst. 

Meer informatie volgt.

MARKEER DEZE DATUM:
 



Wanneer een school wordt 

bezocht door een inspecteur, 

levert dat best wat spanning op. 

Op maandag 23 januari is onze 

school door zelfs twee inspecteurs 

bezocht. Ze hebben in de klassen gekeken, met 

leerkrachten, leerlingen en ouders gesproken 

en diverse documenten doorgespit. Het doel 

was om vast te stellen of het onderwijs op de 

Palmenhof aan de kwaliteitseisen voldoet. Er 

wordt dan gekeken naar 6 onderdelen waar 

de school een beoordeling op krijgt: goed - 

voldoende - onvoldoende - zwak. 

Op alle onderdelen hebben we een voldoende 

gekregen. Vier van de zes onderdelen waren 

zeer goed op orde. Dan gaat het om de veiligheid 

op school, de sfeer in de groepen, het aanbod 

van de lessen en de groei die leerlingen 

doormaken. Twee onderdelen werden met een 

voldoende beoordeeld, maar daar mogen we 

nog wel verdere stappen in maken. Dan gaat 

het bijvoorbeeld over het nog nauwkeuriger 

vastleggen van de onderwijsstappen die gezet 

worden. Alles gebeurt, maar het moet ook terug 

te lezen zijn. En dat kan wel, maar dat kan nog 

beter.

Het team is erg blij met de voldoende die 

gegeven is. We hebben alles zo goed op orde 

dat we op geen enkel vlak een opdracht van 

de inspectie hebben gekregen. Dat gebeurt 

niet altijd, want vaak geeft de inspectie wel een 

opdracht en komen ze later nog eens terug. 

Dat is nu niet aan de orde: de inspectie heeft er 

alle vertrouwen in dat we zicht hebben op wat 

er nodig is voor de school om de Palmenhof en 

de kinderen die daar naar toe gaan een mooie 

toekomst te geven. Daar is een verbeterplan voor 

geschreven door de school en daar zijn we mee 

begonnen.

Langs deze weg wil ik de ouders die met de 

inspectie gesproken hebben, bedanken. Het 

heeft zeker in de beeldvorming geholpen. Ook 

de ouders die voor de lunch hebben gezorgd: 

heel erg bedankt. Op die manier kon op een 

ontspannen wijze met de 

inspecteurs gesproken 

worden. Echt top!

BEZOEK INSPECTEUR



Wellicht is het bekend dat na de 

vakantie een MR-lid is vertrokken. 

Normaal gesproken zou er een 

vacature ontstaan. De oudergeleding 

van de MR heeft er, na beraad, voor gekozen 

deze vacature (nog) niet open te stellen. Voor 

vragen of opmerkingen hierover kunt u terecht 

bij de voorzitter: Sander Pellikaan.

LEGE PLEK MR



Beste ouders en kinderen van de Palmenhof,                           

De komende periode kom ik bij jullie op de 

Palmenhof werken en daarom stel ik mijzelf aan 

jullie voor. Mijn naam is Gemma Schroevers en 

samen met mijn man en drie kinderen wonen 

we in Goes. Inmiddels ben ik alweer 20 jaar 

werkzaam in het onderwijs. Eerst als juf en 

de afgelopen 7 jaar als intern begeleider met 

directieondersteunende taken. Vanaf volgende 

week zal ik naast mijn werk op de Acaciahof ook 

op de donderdag en vrijdag bij jullie op school 

komen werken. Op de Palmenhof zal ik vooral 

veel met meester Sjouke-Gerrit en met juf Petra 

samenwerken. Ik heb er heel veel zin in om bij 

jullie aan de slag te gaan. 

Een hartelijke groet, 

Juf Gemma

EVEN VOORSTELLEN..



We zijn de weken na de kerstvakantie goed 

gestart! We hebben veel spelletjes gedaan 

waarbij de kinderen samen moesten werken en 

waarbij we elkaar beter leerden kennen. Ook is 

er na de vakantie weer veel aandacht voor de 

afspraken en regels in 

onze groep, belangrijk 

in deze ‘zilveren weken’!

We zijn gestart met het 

thema: ‘Wat eten we vandaag?’ en hebben een 

restaurant en een keuken in onze klas waar 

de heerlijkste gerechten worden bereid! De 

peutergroep werkt ook over dit thema, fijn en 

leuk om dit samen te doen!

Gaby, Montes en Jill zijn nieuw in onze groep, van 

harte welkom, we hopen dat jullie een fijne tijd 

hebben op de Palmenhof!

ONDERBOUWUNIT
Stamgroep 1 en 2



Na de kerstvakantie zijn we gestart met kern 6 

van veilig leren lezen. Een bijzondere kern, want 

in deze kern worden de laatste 5 vakjes op ons 

letterbord gevuld. Het laatste vakje was voor 

de tweetekenklank ‘ei’. Om deze klank goed te 

onthouden hebben we een heerlijk gekookt eitje 

gegeten.

Het is gelukt, zoals u kunt 

zien. Alle vakjes zijn gevuld 

met letters. Daar hebben 

de kinderen vanaf het begin 

van groep 3 elke dag op 

school hard voor gewerkt. 

Volgende week vieren we 

daarom ‘het letterfeest’!

Woensdag, donderdag 

en vrijdag eten we in de 

kleine pauze lekker van het 

schoolfruit.

Deze week zijn we aan het toetsen. We gebruiken 

hiervoor de landelijk genormeerde IEP toets. 

Door te toetsen krijgen we nog beter zicht op 

welke stappen elk kind gemaakt heeft in zijn/haar 

ontwikkeling. De kinderen van groep 3 doen 

dit voor de eerste keer. Wat zijn ze 

geconcentreerd en serieus aan het werk!

Tussen al het toetsen 

door, maken we tijd 

om lekker even te 

bewegen. 

ONDERBOUWUNIT
Groep 3



Bovenbouwunit
Groep 4 en 5

Na de kerstvakantie 

zijn we gestart met 

de ´Zilveren weken´. 

Hierbij staat de 

groepsvorming weer 

even centraal. De 

kinderen hebben hun 

doelen voor het nieuwe 

jaar bedacht. En er is in deze weken gestrooid 

met complimentjes. Want een complimentje per 

dag, geeft een klasgenootje een lach! 

Natuurlijk kunnen 

we niet alleen maar 

plezier maken in de 

klas en moet er ook 

hard gewerkt worden. 

Dat hebben de 

kinderen gedaan met 

de IEP. Wat kunnen 

ze geconcentreerd en stil werken. Om de 

concentratie vast te kunnen houden, moeten 

we ook wel eens ontspannen in de vorm van 

een rekencircuit. Hierbij komt meteen het stukje 

samenwerken terug en zijn ze op een andere 

manier bezig met tafels en deelsommen. 

We sluiten deze maand af met leesbevordering 

en leesplezier met de Nationale Voorleesdagen. 

Wist u dat (voor)lezen de woordenschat 

vergroot. Daarom lezen de kinderen iedere dag 

in een boek waar zij plezier uithalen, lezen de 

meesters en juf iedere dag voor en hebben we 

de leesmeter geïntroduceerd. Iedere gelezen 

bladzijden is weer een leeskilometer verder. 

Waar denkt u dat onze leesreis heen zal gaan?



Groep 6/7 heeft Ieptoetsen te 

maken en groep 8 moest op 

dinsdag met juf Miriam of juf 

Senna werken, daar hebben we 

propjesdictee gedaan en hard 

gewerkt aan rekenen. We doen in 

onze klas aan leeskilometers, we 

lezen nu naar Tokio dat is 9410 

kilometer, dat doen we met  z‘n 

allen, iedereen heeft een boek en daarin moet 

hij zo veel mogelijk bladzijden in lezen, er zitten 

19 kinderen is de klas. Het buitenspelen is ook 

heel leuk want je kan bijvoorbeeld voetballen, 

stelten lopen, lummeltje, schommel en wat we 

zelf verzinnen. We gaan ook wel eens naar de 

skatebaan dat vinden we heel leuk, want dan 

doen we verstoppertje met heel de klas en 

soms gaan kinderen ook steppen. De kinderen 

van groep 6/7/8 moeten ook een spreekbeurt 

en boekbespreking houden. We mogen ook op 

woensdag lezen met de kleuters en dinsdag 

bereiden we het prentenboek voor. 

Aan het werk met denkgewoonten, hoe kunnen we 

beter leren leren.

Bovenbouwunit
Groep 6-7-8



Fijn om alle peuters weer te zien na twee weken 

kerstvakantie. Voor iedereen de allerbeste 

wensen voor het nieuwe jaar.

We gingen met het liedje wie zit er naast jou van 

start, in de kring. Leuk dat we elkaar op deze 

manier goed bij naam leren kennen.

Vorige week zijn we gestart met het thema: “Wat 

eten we vandaag”. Het boek met deze titel van 

Eric Carle staat centraal. In de kring bekijken we 

verschillende soorten groenten en vertellen we 

hoe ze heten . Er zijn al heel wat pizza’s geplakt 

met de lekkerste ingrediënten. De tafel wordt 

gedekt terwijl het in het keukentje lekker gaat 

ruiken. De kinderen spelen hier graag.

We hebben genoten van het voorleesontbijt. 

Lekker smullen terwijl er een aantal boekjes 

werden voorgelezen.

We vieren ook een aantal feestjes want er 

worden een paar peuters, kleuters. Altijd weer 

een verrassing wat de traktatie is. Zo komt “ 

Wat eten we vandaag” steeds terug in onze 

activiteiten.

Fijn dat we ook weer wat kinderen mogen 

verwelkomen op de speelzaal! We wensen ze 

allemaal een hele leuke tijd op ‘t Groentje toe.

Wij gaan nog even verder met kokkerellen. Tot de 

volgende nieuwsbrief.

Groetjes juf Desiree

Positief nieuws!

We hebben te horen gekregen dat ‘t Groentje voor 

langere tijd in ons gebouw zal blijven. Het is fijn 

om te zien dat er steeds meer kinderen komen. We 

hopen natuurlijk dat ze doorstromen naar onze 

school, maar we vinden het nu al tof dat ze bij ons 

komen spelen.

We hebben ook stappen gezet voor de BSO. 

Helemaal concreet kunnen we het nog niet maken, 

maar er gloort een oplossing. En dat is een 

geweldige gedachte.

Peuterwerk 
‘T GROENTJE



Agenda

27 januari
Buddytime

1 februari
Studieochtend (alle leerlingen vrij)

6 februari
Ouderavond

6 februari tot 9 februari
Portfoliogesprekken met leerlingen (o.v.b.)

10 februari
Portfolio’s mee naar huis (o.v.b.)
Buddytime

13 februari tot 17 februari
Ouder-kindgesprekken over portfolio’s (o.v.b.)

13 februari
Vergadering MR

14 februari
Juf Mardina jarig 
groep 6-7-8 naar tafeltennisclinic

15 februari
Info februari


