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In deze nieuwsbrief:

> Algemeen

> Samen starten

> Fruit op school

> En nog veel meer...



De kop is eraf. We hebben de eerste drie weken 

achter de rug en wat is het een schitterende 

start geweest. De verhalen van de kinderen 

en leerkrachten over de vakantie zijn écht al 

verleden tijd. Helemaal in het nu: leren, lezen, 

spelen en genieten van elkaar. Het is super 

om dat van dichtbij mee te maken en te zien 

dan nieuwe vriendschappen ontstaan en oude 

vriendschappen worden verstevigd.

In deze nieuwsbrief leest u de verhalen vanuit 

de groepen. In de volgende edities zullen ook 

bijdragen van anderen te lezen zijn. Bijvoorbeeld 

vanuit de Peuterspeelzaal en de MR. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 

oktober.

Veel leesplezier 

gewenst.

ALGEMEEN



In de startperiode van het schooljaar is er in de 

groepen speciale aandacht voor het verankeren 

van een goede gewoontevorming in de groep 

als basis voor de rest van het schooljaar. Zo 

gebruiken we klas- en teambouwers om de 

groepssfeer te bevorderen. In de groepen 5 

t/m 8 werken we hieraan volgens de methodiek 

‘Goed van Start’ en KiVa. Daarbij is er veel 

aandacht voor wat goed gaat in de groep, 

maken de kinderen samen regels en bedenken 

ze ook wat er moet gebeuren als het niet 

goed gaat. Hierdoor maken we kinderen zelf 

verantwoordelijk voor het stellen van regels 

en afspraken. Dit zorgt ervoor dat zij zich meer 

samen verantwoordelijk voelen om er zich aan te 

houden. Kortom: ‘SAMEN WILLEN WIJ EEN FIJNE 

GROEP ZIJN’

SAMEN STARTEN



We zijn weer goed gestart! De eerste weken 

werken we eraan om er met elkaar een fijne, 

gezellige klas van te maken. We hebben hierover 

afspraken met elkaar gemaakt. 

Ons eerste thema is “wil je mijn vriendje zijn?”  

We hebben hierover met elkaar gezongen, 

boekjes gelezen en vooral veel samen gespeeld. 

Tijdens de werklessen hebben we uiltjes gemaakt 

voor de verjaardagskalender en een muts voor 

als we jarig zijn.

In ons letterhuisje hebben we de letter “i” van ik. 

En heeft u het raam al gezien aan de voorkant 

van de school? Samen met een moeder hebben 

we daar mooie bloemen op geschilderd.

Deze eerste periode loopt meester Julian op 

maandagochtend en dinsdag bij ons stage, hij zit 

in het eerste jaar van de PABO. Verderop in deze 

nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.

Duuk en Mette zijn erbij gekomen in onze klas, 

welkom! We hopen dat jullie een mooie tijd zullen 

hebben op de Palmenhof. 

ONDERBOUWUNIT
Stamgroep 1 en 2



Dag zomervakantie, hallo nieuw schooljaar!

Zo zijn we de eerste maandag gestart. We keken 

naar elkaars vakantiefoto’s en hoorden de 

verhalen die erbij passen. Nog even nagenieten 

dus.

Daarna gingen we voor het eerst enthousiast aan 

het werk. 

Wat hebben de kinderen deze eerste weken al 

veel geleerd, bijv:

#  de schrijfletters i, k, m, s, p, aa, r 

#  woorden lezen met bovenstaande letters en 

sommigen lezen zelfs al hele verhalen.

#  de getalvolgorde t/m 20, getalbeelden 

herkennen, handig tellen en splitsen

   

Zo leerden we het getal 6 splitsen: 

    

  

eerst met de 

onszelf        

daarna met 

rondjes 

op de 

wisbordjes

en tenslotte in 

ons rekenboek

We zitten niet altijd stil op onze stoel als we aan 

het leren zijn. Gelukkig kunnen we buiten en 

binnen dmv beweegspelletjes ook leren. 

Ook spelen we in kleine groepjes de 

rekenspelletjes van ‘Met Sprongen Vooruit’.

Wat is het fijn en gezellig om samen met de 

andere kinderen van de onderbouwunit lekker 

buiten te spelen en tussen de middag een 

boterhammetje te eten.

Met de sponsorloop rende iedereen heel wat 

rondjes in en rondom de school. Gelukkig was 

het net droog en werd er een mooi bedrag bij 

elkaar gerend voor peuterspeelzaal ‘t Groentje. 

Fantastisch!!

ONDERBOUWUNIT
Groep 3



Middenbouwunit
Groep 4-5

Even voorstellen

Eindelijk was het zover; ik 

mocht beginnen in groep 

4/5! Mijn naam is Ariëlh 

Uitterhoeve en woon samen 

met mijn gezin in Middelburg. 

Voordat ik op de Palmenhof 

mijn afstudeerstage mocht 

beginnen, was ik werkzaam 

als onderwijsassistent op de Cypressenhof. Deze 

eerste dagen heb ik een mooi en warm welkom 

gekregen van de collega’s, leerlingen en hun 

ouders. Ik kijk ernaar uit om samen met jullie een 

hele fijne en leerzame tijd tegemoet te gaan op 

de Palmenhof!

Uit het leven van groep 4-5

De vakantie zit er weer op. De leerlingen van 

groep 4/5 zijn weer begonnen. Wat hebben ze 

in de eerste week al hard gewerkt. Rekenen, 

taal, spelling, nieuwsbegrip en nog veel meer. 

Naast leren en werken is er ook tijd voor plezier 

en gezelligheid. Zo doen we in de  klas veel aan 

CLS (coöperatief 

leren). Dit zijn 

leuke, gezellige 

en leerzame 

activiteiten 

waarbij samenwerken centraal staat. En 

natuurlijk mogen de leerlingen zich ook op een 

creatieve manier uiten. Denk hierbij aan het 

maken van een verjaardagskalender, muzikale 

uitspattingen en drama. Dit jaar krijgen de 

leerlingen ook les van juf Ariëlh op de donderdag 

en vrijdag. Samen met alle juffen en meesters 

gaan we er een gezellig schooljaar van maken. 



Bovenbouwunit
Groep 6-7-8

De eerste weken zijn voorbij gevlogen, schoolfruit 

is gestart, het eerste uitstapje is al geweest en de 

kinderen zijn druk bezig met de doelen van de 

eerste blokken van taal, spelling en rekenen. 

Deze hangen in 

de klas van dit 

blok en worden 

ook benoemd. 

We zijn druk bezig met de activiteiten waarmee 

we als leerkrachten de kinderen samen als 

groep willen zien. CLS activiteiten en spellen 

helpen hierbij, denk aan ; zoek iemand die, pak 

en plak, buurman sta op, Amerikaans liften, en 

ook bij de gymlessen wordt veel samengewerkt 

in wisselende groepen. Schoolbreed zijn we 

weer gestart net als voor de vakantie met het 

voorlezen van een prentenboek aan de kinderen 

uit de groep bij juf Mirjam en juf Sandra. 

Kortom we zijn weer met alles 

begonnen en helemaal terug op 

school na de zomervakantie !!!



Fruit
op school

De eerste weken zijn voorbij gevlogen, schoolfruit 

is gestart, het eerste uitstapje is al geweest en de 

kinderen zijn druk bezig met de doelen van de 

eerste blokken van taal, spelling en rekenen. 

Deze hangen in de klas van dit blok en worden 

ook benoemd. We zijn druk bezig met de 

activiteiten waarmee we als leerkrachten de 

kinderen samen als groep willen zien. CLS 

activiteiten en spellen helpen hierbij, denk aan 

; zoek iemand die, pak en plak, buurman sta 

op, Amerikaans liften, en ook bij de gymlessen 

wordt veel samengewerkt in wisselende groepen. 

Schoolbreed zijn we weer gestart net als voor de 

vakantie met het voorlezen van een prentenboek 

aan de kinderen uit de groep bij juf Mirjam en juf 

Sandra. 

Kortom we zijn weer met alles 

begonnen en helemaal terug op 

school na de zomervakantie !!!



Wat fijn om na zes weken vakantie alle peuters 

weer te ontvangen in de speelzaal. Tijdens de 

kring komen de verhalen los wat ze allemaal 

hebben beleefd.

Bobbi, onze speelzaal beer, zat niet alleen op 

z’n tafeltje om alle kinderen weer welkom te 

heten. In de vakantie heeft hij op het strand een 

vriendinnetje ontmoet. Ze heet Lisa en blijft nu 

gezellig samen met Bobbi op de speelzaal. Leuk 

om zo ons thema: “wil je m’n vriendje zijn” te 

starten.

Het boek over Galago wordt voorgelezen. 

Niemand wil zijn vriendje zijn behalve de leeuw.

We spelen we leren we maken leuke 

knutselwerkjes en zingen het liedje: “Zeg wil jij 

m’n vriendje zijn”.

Afgelopen vrijdag hebben we de sponsorloop 

gehad voor de speelzaal samen met alle 

leerlingen van de Palmenhof! Het weer zat niet 

mee maar uiteindelijk hebben we toch allemaal 

een goede prestatie geleverd! Het eindbedrag is 

nog niet bekend maar de tussenstand van ruim 

€ 780,00 was een grote verrassing tijdens de bbq 

van school.

Alle leerlingen van school heel erg bedankt 

voor jullie inzet. Het eindbedrag maken we nog 

bekend.

Wens iedereen weer veel plezier voor dit 

schooljaar!

Groetjes juf Desiree

Peuterwerk 
‘T GROENTJE



Agenda

23 september
Korfbalclinic ONDO onder schooltijd

26 september
juf Ariëlh jarig

28 september
GiGa Kangoeroedag en schoolkorfbaltoernooi

5 oktober
dag van de leerkracht

5 oktober
start kinderboekenweek

7 oktober
buddytime

13 oktober
studiedag (kinderen vrij)

14 oktober
creaochtend en 

sluiting Kinderboekenweek

20 oktober
infobulletin


