Palettertjes 17 januari

Ouderkalender
In het Palettertje van 6 december lieten we u weten dat we een wijziging moesten maken
met betrekking tot onze studiedagen. Het blijkt dat niet iedereen die wijziging heeft
meegekregen, dus daarom kunt u de nieuwe versie nog eens terugvinden in de bijlage. Er
bleek wel een andere fout in te staan: de rapporten komen op 7 februari al mee naar huis.
Onze Kapstokregels
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School (onze methode voor sociale
competentie en democratisch burgerschap) is heldere, zichtbare basisregels in de school:
de zogenaamde Kapstokregels van daltonschool het Palet. De regels vormen een kader
voor gewenst gedrag: ' Zo doen wij het op onze school!'
De drie Kapstokregels die wij hebben zijn:
- Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze weer gebruiken moet.
- Binnen is het wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.
- Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

U heeft ze vast al eens bij de ingang zien hangen. De komende maanden willen wij steeds
de aandacht vestigen op deze regels en deze centraal stellen. Wij vinden het belangrijk dat
we met zijn allen de Kapstokregels naleven.Wij willen u dan ook vragen om, wanneer u met
uw kind(eren) de school en klas binnen komt wandelen, eens extra aandacht aan deze
regels te besteden. Afgelopen periode heeft de regel " Binnen is het wandelgebied, buiten
hoeft dat lekker niet" centraal gestaan.
De komende maand staat onderstaande Kapstokregel centraal en deze is extra mooi
ingelijst!
Voor alle spullen zorgen we goed, omdat je ze weer gebruiken moet.

Luizenpluis
Afgelopen dinsdag is er weer een luizencontrole geweest. Tot onze grote blijdschap kunnen
we u melden dat we nog steeds hoofdluisvrij zijn.
Tevens willen we u graag wijzen op onderstaande informatie m.b.t. hoofdluis:
Beestjes in je haar
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies of schoon
haar. Een hoofdluis gaat in je haar zitten en legt daar tot wel 6 eitjes per dag in je haar. Voor

je het weet zit heel je haar opeens vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van
jouw hoofd weer heel gemakkelijk naar een ander hoofd wandelen. Op die manier kunnen al
je vrienden en vriendinnen hoofdluis krijgen. Maar ook je vader, je moeder, broertjes of
zusjes. Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen.
Hoe ziet hoofdluis eruit?
Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een sesamzaadje. Als de
hoofdluis een beetje van jouw bloed opzuigt verandert hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin.
Neten (zo noem je de eitjes van de hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes. Ze
zitten op het haar, dicht bij de haarwortel. Hoe weet je of je hoofdluis hebt? Als je nog maar
een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, krijg je vaak veel
jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door heel nauwkeurig, pluk voor pluk, het haar
te laten controleren. Vooral dicht bij de haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes.
Hoe krijg je hoofdluis weg?
Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, twee weken achter
elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht op elkaar staan. De neten kam je
het moeilijkste weg. Die zitten namelijk aan het haar vastgeplakt. Maar ook die moet je
allemaal wegkammen, anders komen er weer nieuwe luizen. Als je je haar met azijn
natmaakt, laten de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar ook dan
moet je elke dag goed kammen. Hoofdluis heb je niet alleen Je kunt er niets aan doen als je
hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de juf of meester weet dat je het hebt. Zij kunnen andere
ouders vragen om op hoofdluis te letten bij hun kinderen. Ook je broertjes en zusjes en je
vader en moeder moeten kijken of ze hoofdluis hebben. Je ouders kunnen op school of bij
de GGD informatie krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je hoofdluis weg krijgt.
Op de website van het RIVM is ook veel informatie te vinden over hoofdluis en behandeling
van hoofdluis: www.rivm.nl/hoofdluis. Op deze website vind je:
• Een instructiefilmpje over hoofdluiscontrole en behandeling
• Veelgestelde vragen en antwoorden over hoofdluis
• Weetjes over luizen
• Richtlijn Hoofdluis
• Stappenplan controleren en behandelen hoofdluis

De Leerlingenraad
Wij vinden het belangrijk dat de mening van onze leerlingen ertoe doet en willen graag
weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. Daarom is de leerlingenraad opgericht. In de
leerlingenraad zitten kinderen uit groep 3-8. Uit elke groep een jongen en een meisje.De
leerlingenraad wordt geleid en begeleid door juffrouw Monique. De leerlingen komen rond
iedere vakantie samen.
Leerlingen die in de leerlingenraad deelnemen:
- Staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening.

- Kunnen goed en serieus luisteren naar een ander.
- Komen op voor de belangen van anderen en zichzelf.
- Vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school.
- Voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze school.
De kinderen uit de leerlingenraad voorzien de leerkrachten advies m.b.t. onderwijskundige
zaken, zaken die te maken hebben met de Vreedzame School en overige zaken die leven.
De leerlingenraad praat mee over zaken als de aankleding van de speelplaats en de school,
omgaan met pestgedrag, speelplaatsregels, verzorgen van buitenspeelspelletjes en
mediatoren beleid.
Wanneer er punten zijn die niet goed verlopen denken zij mee hoe deze punten verbeterd of
geoptimaliseerd kunnen worden.
Hierbij proberen wij zo goed mogelijk tegemoet te komen aan datgene dat de leerlingen
willen.
Welkom op school!
In de eerste twee weken van het nieuwe jaar, zijn er drie nieuwe leerlingen begonnen op Het
Palet. Van harte welkom Felix, Sara en Maks!
Aanwezigheid directie:
Woensdag 22 januari.
Donderdag 23 januari.

Belangrijke data:
22 januari: Voorleesontbijt
29 januari: Studiedag
30-31 januari: Landelijke staking onderwijs
5 februari: Talentmiddag
7 februari: Rapporten mee naar huis
18 februari: Juf Hetty aanwezig
24 februari t/m 1 maart: Voorjaarsvakantie

