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openbare dalton basisschool

De eerste periode zit er alweer op. Wat vliegt de tijd en wat zijn
we blij dat we alle kinderen in de school hebben mogen ontvangen en dat we nog geen groepen naar huis hebben hoeven
sturen.
In deze nieuwsbrief blikken we kort terug op de afgelopen
periode en kijken we vooruit met belangrijke data tot aan de
kerstvakantie.

WIST U DAT......?
De school dit jaar 35 jaar bestaat?
Dat laten we natuurlijk niet zomaar
voorbijgaan. Het team gaat samen
met de ouderraad bekijken wanneer
en hoe we dit gaan vieren. U wordt
hier gedurende het schooljaar over
geïnformeerd.

OBO-STUDIEDAG
In oktober hebben we de OBO-studiedag gehad, waarbij
de scholen een kijkje mochten nemen in elkaars keuken. Zo
hebben wij ook een paar scholen op bezoek gehad en zijn wij
op andere scholen gaan kijken. Deze dag heeft ons geleerd dat
wij ten opzichte van veel andere scholen heel ver zijn met ons
onderwijs. Wij kijken naar wat de kinderen nodig hebben, onze
instructies worden op een heel hoog niveau gegeven en over
alles wat we doen en aanbieden denken we goed na. Na afloop
hebben mensen een feedbackkaart ingevuld met tops en tips.
Hieronder volgen een paar tops:
- Het Palet is een goed doordachte onderwijsorganisatie
- De werkwijze die ze hebben en de doelen die ze stellen.
- De inrichting van de lokalen. Sfeervol maar niet te druk
- Kinderen werken op eigen niveau door middel van
weektaken.
- De leerkrachten hebben de doelen voor ogen (doelgericht
werken)
- Combinatie van Dalton met Gynzy.
- Op het Palet werken bevlogen, enthousiaste leerkrachten
en directie die steeds weer openstaan voor nieuwe
ontwikkelingen en nieuwe ideeën.
- In de hele school is een doorgaande lijn te zien.
De mooiste vonden we: Wat een
goed georganiseerde school, echt
fantastisch!
De tips die we kregen waren:
- Ga vooral zo door
- Deel je kennis met de andere OBO-scholen
- Zorg voor een groter gebouw, zodat meer kinderen
kunnen profiteren van het onderwijs op Het Palet.
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GYNZY
Bij het vak rekenen werken we vanaf dit schooljaar
niet meer vanuit de lesboeken van Wereld in Getallen.
We hebben ervoor gekozen om te werken met de
verwerkingssoftware van Gynzy. Hierin hebben de
leerkrachten een lesprogramma samengesteld wat
aansluit bij de doelen dat per leerjaar gehaald moeten
worden. Hierdoor kunnen we beter aansluiten bij een
lesdoel. Het programma werkt adaptief, dit houdt in
dat er direct aangesloten wordt bij het niveau van
de leerlingen. Iedereen kan dus meer op zijn/haar
eigen niveau werken, waarbij de minimale doelen (dit
worden sleuteldoelen genoemd) altijd de norm zijn.
Gynzy berekent steeds het niveau van de leerling en
past de volgende opgaven hierop aan.
De rol van de leerkracht blijft echter cruciaal.
Er wordt iedere dag instructie gegeven, waarbij
leerlingen de strategieën leren. Deze strategieën
zijn essentieel. De leerkracht ziet erop toe dat
de leerlingen deze strategieën gebruiken bij het
oplossen van de opgaven. Dit zorgt ervoor dat er
later geen hiaten ontstaan.
Om met Gynzyverwerking te kunnen starten hebben alle
kinderen vanaf groep 3 de beschikking over een eigen
Chromebook.

VOORTGANGSGESPREKKEN
Woensdag 10 november staan de voortgangsgesprekken
gepland. Via Parro heeft u kunnen aangeven hoe laat dat
gesprek is. Noteert u deze tijd voor uzelf? U krijgt hier geen
bevestiging meer van.

LEERLINGENRAAD
Op 15 oktober hebben 8 kinderen, uit groep 3 t/m 8, samen
met Susanne gesproken over de school. Ze hadden het
goed voorbereid en nemen het zeer serieus.
Wat gaat er goed, waar zijn ze
trots op en wat zou er beter
kunnen?
Hieronder een
samenvatting van wat er
besproken is:

Wat gaat er goed en waar zijn we trots op?
- Het werken met takenkaarten is heel fijn omdat je dat
echt zelf kan doen.
- Het werken met tablets vinden de kinderen heel fijn.
Ze kunnen gelijk met de les starten omdat de sommen
klaarstaan. Als je dingen goed maakt gaan vakjes open
en krijg je moeilijkere sommen. Met Gynzy werk je op je
eigen niveau. Wel moeten de kinderen zuinig zijn met de
tablets, anders gaan ze kapot.
- Veel kinderen kunnen goed met elkaar samenwerken, ook
als je geen vrienden van elkaar bent.
- We groeien hard, er komen veel nieuwe kindjes bij.
- We kunnen goed stil werken en soms krijgen we daar een
beloning voor.
- We hebben een gezellige school.
- Er wordt goed lesgegeven door de juffen.
- De kinderen zijn blij met de nieuwe speeltoestellen
- De schooltijden zijn goed
- De dramalessen zijn leuk.
Wat kan er beter?
- Groep 6-7-8 geeft aan dat veel kinderen met de fiets
komen. Na schooltijd kunnen de kinderen met hun fiets
niets langs alle ouders die bij het hek staan. De vraag
van de kinderen is om het hek vrij te houden, zodat de
kinderen eruit kunnen.
- Bij de kapstokken en op de gang gaan de kinderen soms
beuken. We spreken af dat alle kinderen rustig de school
in komen en niet duwen.
- De kinderen vinden dat ze allemaal veel netter moeten
zijn op de wc. Ze spoelen niet altijd door en laten het vies
achter. Meneer Willem gaat nieuwe wc-borstels kopen.
Nu maar hopen dat niemand deze ook meeneemt, de
vorige waren ineens allemaal spoorloos verdwenen.
- We hebben niet genoeg ruimte in de school. Susanne
heeft uitgelegd hoe het zit, wat de rol van de gemeente
hierin is en de stand van zaken uitgelegd. Ook wij willen
niets liever dan een groter gebouw.
- De kinderen geven aan dat de schoolspullen voor
iedereen zijn. Sommige kinderen houden dit voor zichzelf.
- Een stilteplekje voor de kinderen zou fijn zijn.
- Ze willen graag een drempel voor de kluis, zodat ze
makkelijk de kar met chromebooks erin kunnen zetten.
Ook hiervoor is meneer Willem al aan zijn jasje getrokken.

HOOFDLUISCONTROLE
Op maandag 1 november worden de kinderen
van groep 1 t/m 8 gecontroleerd. Wilt u ervoor
zorgen dat uw kind deze dag geen gel, staartjes of
vlechten in het haar heeft?

AANWEZIGHEID DIRECTEUR
Het 2-wekelijks rooster passen we tot de kerstvakantie iets
aan. Susanne zal op maandag-dinsdag en vrijdag bv. op BergOp
zijn en woensdag-donderdag op het Palet. De week erna
omgekeerd. Hierdoor zijn er meer aaneengesloten dagen.
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STICHTING LEERGELD
Stichting Leergeld Noordwest Brabant is er
voor kinderen van 4 t/m 17 jaar:
- Waarvan de ouders in basis een netto besteedbaar
inkomen hebben dat niet hoger is dan 120%* van het
bijstandsniveau;
- Die woonachtig zijn in de gemeentes Etten-Leur,
Halderberge, Moerdijk, Rucphen of Zundert;
- Die mee willen doen aan binnen- of buitenschoolse
activiteiten en hieraan door onvoldoende financiële
middelen niet kunnen deelnemen.
Wilt u ook dat de kinderen kunnen meedoen of kunt u andere
hulp gebruiken? Neem dan contact op met Stichting Leergeld.

STUDIEDAGEN TOT AAN DE
KERSTVAKANTIE
Maandag 08 november
Alle kinderen zijn de hele dag vrij
Vrijdag 24 december
Alle kinderen zijn de hele dag vrij

BELANGRIJKE
DATA DEZE PERIODE
Oktober
25-29 Herfstvakantie
November
1
Hoofdluiscontrole
8		 Studiedag; alle kinderen vrijdag
10
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8
22
MR en OR vergadering
26
Leerlingenraad
December
3
Sinterklaasviering
8		 Voorlopig adviesgesprekken groep 8
23
Kerstviering in de avond (hierover
		 ontvangt u nog meer informatie)
24
Alle kinderen vrij; start kerstvakantie

ONZE
KANJERS
Wat hebben
we toch een
kanjers op
Het Palet. Elke
keer kunnen
we weer
anderen in
de spotlights
zetten:
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BERG ZAND

Vera heeft haar
C-zwemdiploma
gehaald!

Elvis heeft haar
getuigschrift voor het
zwemmen gehaald.
Ze mag binnenkort op
voor haar diploma

Wat spelen de kinderen goed met alle nieuwe
speeltoestellen en wat zijn we daar blij mee. Alleen de
kruipbuizen met de bergen zand zijn een doorn in het oog
voor u als ouder, maar ook voor ons. Als school zijn we hier
niet blij mee en vanaf de plaatsing zijn we met het bedrijf hier
actief mee bezig om het opgelost te krijgen. In eerste instantie
rekende ze heel veel geld, maar ze realiseerden zich gelukkig ook
dat het niet helemaal gegaan was zoals bedoeld. We zijn nu tot
de oplossing gekomen dat zij ze gaan weghalen voor ons en de
buizen meenemen. We hopen dat dit op korte termijn gebeurt.

NIEUWS VAN BLITZ4KIDZ

NIEUWS VAN NIKKIDS

‘Heksen vliegen zonder rem,
Met een giechelende stem
Geesten en spoken huilen,
Nergens kan ik schuilen
Uilen vliegen langs me heen,
En roepen: Het is Halloween!’

Wauw! Wat hebben we weer genoten van alle boekjes die
werden voorgelezen door de klas van Juf Desirée! We vinden
het super spannend als een van de grote kinderen van school
komt voorlezen. Dus luisteren we extra goed!
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