
Kinder-Paletter nr1! 
 

 

Beste kinderen, beste ouders, 

De kinderraad van het Palet heeft de afgelopen periode heel hard 

gewerkt aan deze speciale Paletter. 

Deze Kinder-Paletter is gemaakt door de kinderraad met behulp van 

de kinderen  van onze school. 

De bedoeling is om zo een kijkje te geven in onze keuken. We laten 

zien waar we in onze klassen zoal mee bezig zijn. Dat kan d.m.v. van 

een foto, een verhaaltje of bv een interview. 

We wensen u veel leesplezier!      

 

Groep 8a 
Wij hadden een opdracht gekregen waarbij we een placemat met 
werkwoorden in moesten vullen, omdat werkwoordspelling door de 
klas nog heel moeilijk wordt gevonden. Dat hebben wij gedaan in 
groepjes van 4. Juffrouw Jasmijn had acht werkwoorden op het bord 
geschreven en iedereen in het groepje moest de werkwoorden in een 
andere vorm opschrijven, bijvoorbeeld voltooid deelwoord of 
verleden tijd. Daarna moesten we naar elkaars werk kijken en gingen 
we praten waarom iets wel of niet goed was.  
 

 



Op woensdag 17 januari heeft groep 4a een bezoek gebracht aan het 

religieus museum in Uden. Hier hadden we het project: Van 

ganzenveer tot muis.  

We zijn meer te weten gekomen over de tijd waarin de monniken 

leefden in kloosters. Met eindeloos geduld, met een ganzenveer in de 

hand, schreven ze vellen perkament vol met teksten. Daarbij 

versierden ze de bladzijdes en eerste hoofdletter met prachtige 

tekeningen. Onze kinderen hebben zelf ook geschreven met een 

ganzenveer en hebben hun best gedaan om hun zelf geschreven 

hoofdletter prachtig te versieren! Het was een mooie ervaring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5A: Wij hebben een woordplafond! 

 

 

6A: Tekenopdracht 

 

 



 

Interview! 

 

Hoe heet je? Sjors 

Welke klas zit je? 5B 

Welke juf of meester heb je? Dagmar en Rudy 

Heb je een leuke klas? Ja  

Wat is er leuk aan? Leuke vrienden en een hele gezellige klas 

Wat vind je het leukste vak? Gymmen handvaardigheid w.o 

nieuwsbegrip 

Wat vind je het beste aan je juf of meester?  

Dagmar: kan heel duidelijk zijn en ze is heel zorgzaam soms wel 

streng maar wel heel gezellig! 

Rudy: kan goed uitleggen en als je iets niet snapt dan probeert hij je 

echt te helpen, hij kan ook goed communiceren. 

Wat ving je van het eten op school tussen de middag?  

Gezellig we met andere samen eten en nu kunnen we langer 

afspreken. En ik vind het ook wel fijn dat we op woensdag nog wel 

thuis kunnen eten want anders werd het ook wel teveel. 

Wat zou je willen veranderen aan de school? Ik zou het wel fijn 

vinden als de stoelen wat zachter zouden worden. En wat meer kleur 

in de school zou ik wel leuk vinden. 

 

 
 
 
 



Interview: 

 
 
Hoe heet je? :  Sienna 
Welke klas zit je?  7b 
Welke juf en meester heb je? Ed en Daisy  
Heb je een leuke klas? Zo ja wat is er leuk aan? 
Ja ik vind het een fijne sfeer en ik heb leuke vriendinnen! 
 
Wat vind je het leukste vak? Topondernemers en gym. 
Wat vind je het beste aan de meester of juf? 
Hij kan goed uitleggen en ze zijn lief!! 
 
Wat vind je van het eten op school? Fijn, leuk omdat, 
Je met zijn allen kunt eten dat is gezelliger!   
 
Wat zou je willen veranderen aan de school? 
Misschien meer leren op de tablet! 

 
 



Interview: Melle 

Welke klas zit je?  6b 

Welke juf of Meester heb je?   Ad  

Heb je een leuke klas?   Zo ja wat is er leuk aan? Soms wel soms niet 

maar vaak wel, ik kan fijn spelen met mijn vrienden! 

 
Wat vindt je het leukste vak? Topondernemers 
Wat vindt je het beste aan je meester?   Hij is vaak vrolijk  en hij is 
lief! 
Wat vind je van het eten op school?  Fijn, want je hoeft niet hele tijd 
heen en weer te fietsen! 
Wat zou je willen veranderen aan de school? 
Dat Het klimtoestel groter wordt!!! 

 

 
 

 

 



Interview! 

 
Hoe heet je? Mayte 
In welke klas zit je? 6a 

Welke meester of juf heb je? Peter en ik had Gerard 

Heb je een leuke klas? Zo ja wat is er leuk aan? Ja, maar we zijn wel 

allemaal druk. 

Wat vind je het leukste vak? Gym 

Wat vind je het beste aan je juf of meester? Als hij boos wordt, wordt 

hij alleen op die ene boos en niet op ons. 

Wat vind je van het eten op school ipv thuis? Fijn, want ik moet heel 

vaak om 14:15 hockeyen  

Wat zou je willen veranderen aan de school? Betere koptelefoons!  

 

Interview! 

Vragen: 

Hoe heet je?            Jarne    

In welke klas zit je?   8B 

Welke juf of meester heb je? Meneer Frenk en Meneer Bas 

Heb je een leuke klas?     Ja 

Wat is er zo leuk aan je klas?     Leuke, knappe en gezellige kinderen 

Wat vind je het leukste vak?   Gym en topondernemers. 

Bij Gym is Chaos bal heel leuk ( verschillende balsporten  ) 

Wat vind je van het eten op school?   Niet fijn, want thuis kan ik nog 

op de ps4. Maar ik ben nu wel eerder uit.Wat zou je nog willen 

veranderen aan de school?    iedereen zijn eigen oortjes en kwijt is 

kwijt 



 

 
 

 

Interview! 

 

Hoe heet je?                                Frenk Nagel 

In welke klas geef je les?           8B 

Heb je een leuke klas?               Ja 

Wat vind je er zo leuk aan?     Ze zijn zelfstandig, kunnen goed 

schakelen en kunnen goed tegen een grapje maar kunnen dan ook 

weer stil zijn. 

Wat vindt je het leukste vak?     Gym 



Wat vind je van het eten op school?    Heel fijn, dan kan ik een pauze 

inlassen en dan meteen weer door. 

Wat zou je nog willen veranderen aan de school?    Dezelfde groepen 

langs elkaar in plaats van boven elkaar. Dan kunnen we makkelijker 

samenwerken. 

 

 
Hoe heet je? Fleur 

In welke klas zit je? 7a 

Welke juf of meester heb je? Leanne en Ankie 

Heb je een leuke klas? ja 

Zo ja, wat is er leuk aan? Het is gezellig samen in de klas 

Wat vind je het leukste vak? Estafette [loper] 

Wat vind je beste aan je juf of meester? Ankie : Veel kracht voor de 

klas. 

Leanne : Soms tijd voor een spelletje. 



Wat vind van het eten op school? Fijn omdat je dan gezellig samen 

kan eten/spelen. 

Wat zou je willen veranderen op school? Computer-programma les 

krijgen. En nieuwe koptelefoons. 

 
 

Interview! 

 

Hoe heet je?                  Emily 

In welke klas zit je?      1 / 2 A 

Welke juf/ meester heb je?   Marion 

Heb je een leuke klas?   Ja 

Wat is er zo leuk aan?    Dat we kunnen spelen met Lego 

Wat vind je het leukste vak?  Knutselen met papier en plak. 

Wat vind je het allerbeste aan je juf? Dat ze van alles regelt. 

Wat vind je van het eten op school?   Leuk! 

Wat zou je willen veranderen aan de school?  Dat we ook lego 

friends krijgen! Dan hebben we lego voor jongens en meisjes 

Toevoeging: 

Hardloopbaan op de kleuterspeelplaats, andere stiften om mee te 

kleuren. En dat je je eigen stikker op je naam plaatje mag kiezen. 



 

 
 

 

 

Interview! 

Hoe heet je? Welke klas zit je? Bowey 8a 

Welke juf of meester heb je? Silvia, Jasmijn & willem 

Heb je een leuke klas? Zo ja wat is er leuk aan? Ik heb wel een leuke 

klas want we hebben veel lol. 

Wat vind je het leukste vak? Topondernemers.  

Wat vind je van het eten op school ipv thuis? Irritant want het eten 

smelt wel eens. 

Wat zou je willen veranderen aan school? Langer buitenspelen& 

schoner 

 



 
 

 

 

 

Interview! 

 

Hoe heet je?  Anouk 

Welke klas zit je? 1|2 b 

Welke juf/meester heb je? Elfie en madelon 

Heb je een leuke klas? Ja 

Wat is er leuk aan? Op de computer, de kinderen zijn lief. En er wordt 

niet gepest. 

Wat vind je het leukste vak op school? Buitenspelen, rekenen en 

woordjes lezen. 

Wat vind je het beste aan je juf/meester? Ze zijn zorgzaam, lief en 

stoer. 

Wat vind je van het eten op school in plaats van thuis? Leuk!! 

Wat zou je willen veranderen aan de school? Andere lego en een 

ander schoolplein. 

 



 


