Nieuwsbrief nummer 1 31-08-2022

We zijn weer begonnen!!
Even voorstellen 1:
Beste ouder(s)/verzorger(s), na een lange en
met mooi weer gevulde zomervakantie zijn we
vorige week weer het nieuwe schooljaar in
gesprongen. Het is mooi om alle leerlingen dan
weer te zien na zo’n lange periode en hun
verhalen aan te horen. Een nieuw schooljaar
met een nieuwe meester en twee juffrouwen,
verderop in de nieuwsbrief zullen zij zichzelf nog
kort voorstellen.
Afgelopen maandag heeft u al een jaarkalender
ontvangen van ons met daarin alle schoolbrede
activiteiten. In die kalender staan ook een
aantal inloopkoffiemomenten waarbij we de
ouders graag verwelkomen in de school om
eens een praatje te maken met elkaar als
ouders en/of met ons als directeur en Intern
Begeleider, dit alles natuurlijk met een kop
koffie/thee en wat lekkers. Soms met een
thema, maar ook gewoon om eens bij te
kletsen. De tijden staan in de jaarkalender en
we zullen in de aula van school zitten.
En plan vast vrijdagmorgen 26 mei vrij want dan
hebben we met de hele school een feestelijke
morgen waarbij we ook alle
ouder(s)/verzorger(s) van harte uitnodigen om
bij aanwezig te zijn.
Stefan Teunissen

Mijn naam is Elles van
Swinderen en sinds dit schooljaar ben ik
leerkracht in groep 1/2. Na mijn studie facilitair
management ben ik via een kleine omweg
gemeenteambtenaar burgerzaken geworden.
Dat werk heb ik met veel plezier gedaan, maar
toch kwam er een moment waarop ik besloot
dat ik graag in het onderwijs wilde werken.
Tijdens de Pabo heb ik meerdere stages in groep
1/2 gelopen en mijn afstudeerrichting is dan
ook het jonge kind geworden. Ik woon samen
met mijn partner en onze twee tienerdochters.
Naast mijn werk vind ik het leuk om naar de film
te gaan en om met onze honden te wandelen.
Heeft u vragen, kom dan gerust langs!
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend zijn mijn werkdagen. De eerste
schoolweek was in ieder geval al een hele fijne
week. We gaan er samen een mooi jaar van
maken!
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Even voorstellen 2:

In de jaren ’80 en ’90 heb ik in het
basisonderwijs gewerkt, voornamelijk als
leerkracht van groep 8.
Daarna heb ik 20 jaar bij een bedrijf gewerkt,
dat diensten verleent en leermiddelen verkoopt
aan het basisonderwijs. Sinds ongeveer 5 jaar
werk ik weer in het basisonderwijs.
Mijn hobby’s zijn sporten (sportschool en
mountainbiken) en ben ik wedstrijdanalist bij
DOVO. Voetbal is mijn hele leven al mijn passie.

Ik ben Britt van Eldik en samen met mijn man
Dennis en onze kinderen Jens van 4 jaar en Suus
van 9 maanden wonen wij in Ochten. Sinds dit
schooljaar ben ik werkzaam op het Palet, voor
mij een mooie uitdaging. Ik werk op woensdag
in groep 1/2 en op donderdag en vrijdag sta ik
voor groep 3/4. Eerst werkte ik altijd in Zeist,
maar ik ben blij dat ik nu dichtbij huis kan
werken. De eerste schoolweek heb ik veel
nieuwe indrukken opgedaan en ben ik veelal
bezig geweest om de kinderen te leren kennen.
In mijn vrije tijd sport ik graag, doe ik leuke
dingen met mijn gezin en ik vind het ook gezellig
om uiteten te gaan of ergens te gaan winkelen
met een vriendin.

Ik ben getrouwd met Gea. Zij heeft haar eigen
trimsalon. Samen hebben wij één dochter,
Demi. Demi studeert nog en doet veel aan sport
(hockey en dansen). Samen met haar vriend
woont ze in het centrum van Veenendaal. Gea
en ik wonen trouwens ook in Veenendaal. Wij
zijn echte Veenendalers. Naast onze dochter
hebben we ook nog een hond(je), Buddy.

Even voorstellen 3:

Tijdens de startgesprekken hoop ik kennis te
maken met alle kinderen van groep 8 en hun
ouders/verzorgers.
We gaan ons best doen om er een goed en
gezellig laatste basisschooljaar van te maken.
O ja, de foto is van 5 jaar geleden en ongeveer
15 kilo minder.
Tot ziens,
Bert van de Scheur

Als nieuwe leerkracht start ik op maandag 3
oktober in groep 8. Mijn naam is Bert van de
Scheur.

Nieuwsbrief nummer 1 31-08-2022

Nieuwe rekenmethode

Op 15 september kunt u zelf tijdens het
koffieinloopmoment de methode eens inzien.
Kort:
luizenpluis
Afgelopen vrijdag hebben we een luizencontrole
gehad. Wij kunnen zeggen dat de hele school
luisvrij is!

Dit schooljaar is onze school gestart met de
nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte Junior.
Wij zijn erg blij met de methode. Deze methode
hanteert de structuur en de principes van
Expliciete Directe Instructie, en het sluit aan op
meest gebruikte methode in het voortgezet
onderwijs, namelijk Getal & Ruimte. De kans is
groot dat uw zoon of dochter bij de overstap
naar het voortgezet onderwijs ook hiermee gaat
werken. Ze hebben daarmee een voorsprong,
omdat ze al gewend zijn aan de manier van
rekenen zoals deze in de junior editie wordt
aangeboden.
Zowel op papier als digitaal werken de kinderen
aan één onderwerp per week met vaste
rekenstrategieën (manieren om dingen uit te
rekenen). Er is iedere dag instructie en de
kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen
(met ‘kale’ sommen) naar toepassen in context
(de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’).
- Aandacht: één onderwerp per week en iedere
dag klassikale instructie.
- Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende
rekenstrategieën.
- Eigenaarschap: uitleg, test jezelf (om zelf te
ontdekken wat je nog verder wilt oefenen voor
de toets) en feedback op maat.

schoolfruit
Woensdag 7 september starten wij weer met
schoolfruit op school. De kinderen krijgen het
fruit als extraatje in de pauze en het is niet
verplicht.

Activiteiten September
05-09 Algemene ouderavond 19.30 uur
12-09 Aanvang startgesprekken, uitnodiging
volgt via de leerkracht.
15-09 Inloop koffiemoment
19-09 Studiedag
28-09 Kinderpostzegels

