Alblasserdam, 1 oktober 2017

AGENDA
DONDERDAG 5
OKTOBER
STAKINGSDAG (ALLE
KINDEREN VRIJ)
DONDERDAG 12
OKTOBER
KIJKAVOND EN
GRIEZELTOCHT
19.00-20.00 UUR
MAANDAG 16 T/M
20 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE
MAANDAG 23
OKTOBER
STUDIEDAG (ALLE
KINDEREN VRIJ)

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er weer op. Het was een
pittige start. De info- avond en de startgesprekken betekende voor de collega’s
direct een enorme strakke planning.
Wij hebben de startgesprekken overigens wel als positief ervaren.
De leerlingen van groep 6-7 en 8 die HVO-lessen volgen hebben afscheid
genomen van juf Beppie. Jammer, want Beppie was een fijne collega. Zij heeft
haar uren van Het Palet opgezegd, omdat zij dan meer tijd voor haar werk bij
vluchtelingenwerk kon gaan doen. Inmiddels hebben wij kennisgemaakt met
haar opvolger meester Fons.
De leerlingen die de lessen IGO willen volgen moeten langer geduld hebben. Juf
Zeynep is nog steeds niet beter en naar een vervanger wordt naarstig gezocht
door de stichting Islamitisch godsdienstonderwijs.

“Gevaarlijk fruit”
Wij zijn altijd blij als kinderen groenten of fruit als tienuurtje of bij de lunch
meenemen. Druiven en cherrytomaten kunnen echter ook gevaarlijk zijn. Omdat
ze glad zijn kunnen ze gemakkelijk in de keel van de kinderen schieten en
doordat ze zacht zijn is het moeilijk om zo’n vastzittend druifje of tomaatje te
verwijderen. We willen u dan ook met klem vragen de druiven en
cherrytomaatjes door te snijden en dan aan uw kind mee te geven. Dan blijft de
gezonde snack voor uw kind ook echt veilig gezond!

Hete koffie en thee
Een alerte ouder heeft ons erop gewezen dat teamleden geregeld met koffie en
thee tussen de leerlingen lopen. Fijn dat wij hier op gewezen zijn. In het vervolg
zullen wij dit niet meer doen.
Parkeren
Om in het thema veiligheid te blijven vraag ik uw aandacht nog een keer voor
het parkeren. Het is bijna dagelijks dat wij de auto’s van de ouders op de stoep,
op de hoeken en zelfs in het gras zien staan.
Het is voor kinderen niet te overzien en daardoor zeer gevaarlijk. Ook voor úw
kind.
Op school wordt veel aan verkeerseducatie gedaan. Uw verkeersgedrag is van
belang om kinderen te leren hoe we ons moeten gedragen in het verkeer. Het
parkeergedrag van ouders is daar een onderdeel van.
Komt u a.u.b. lopend of fietsend naar school. Kan dit niet, houdt u dan rekening
met ons en geef het goede voorbeeld. Parkeer in de vakken.
Tip: Naast de Alblashof is een grote parkeerplaats. U hoeft dan alleen de
randweg over te steken en u loopt zo de H.J.De Haanstraat in.

School op Seef voor groep 3a, 3b, 4 en 5,
Op woensdag 20
september was er een
hele leuke School op
Seef dag voor de
groepen 3, 4 en 5. De
hele ochtend waren er
allemaal kinderen
rondom de school met
hun fietsen bezig met
allerlei oefeningen.
Het remmen was zowel
bij groep 3 als bij groep
4 nog voor heel veel
kinderen moeilijk. Er is
geoefend met slalom en
acuut stoppen.
Heel veel kinderen
remmen niet goed. Ze
zetten hun voeten op
de grond en remmen met hun voeten. In echte verkeerssituaties erg onveilig.
En de schoenen slijten wel heel hard……
Ook waren sommige fietsen echt veel te groot of heel klein. We zagen duidelijk
welke kinderen thuis veel fietsen en helaas ook welke kinderen niet vaak
fietsen.
Oproep aan ouders: Wilt u met uw kind het fietsen oefenen?
Groep 5 mocht op het echte kruispunt oefenen. Zij moesten dus allemaal een
fluorescerend hesje aan. Er is heel goed geoefend op het kruispunt. Er is
geoefend met naast elkaar fietsen in estafette vorm, er moest dan een stok
worden doorgegeven. Dit betekent dus met één hand fietsen. Veel kinderen
vonden dit lastig.
Alle hulpouders: Heel erg bedankt! Zonder uw hulp kunnen deze lessen niet
doorgaan. (En wij merken dat deze lessen geen luxe zijn maar erg nodig).

School op Seef voor de kleuters
Alle groepen 1 en 2 gaan oversteken in
de omgeving van de school! Spannend!
We hebben veel geoefend met het
stoppen voor de stoeprand. Goed links,
rechts, links kijken wat voor veel
kinderen nog erg lastig was. Ook
hebben een aantal groepjes
overgestoken bij de Plantageweg, heel
spannend. Al het verkeer stopte
netjes en de kinderen deden het
supergoed.
In rustige straten is geoefend met het
“tussen geparkeerde auto’s”
oversteken. Dit vonden een hoop
kinderen nog lastig. Hulpouders
hebben nog voorgedaan hoe het NIET
moet…niet goed kijken of rennend de
straat op. Hier konden de kinderen
goed benoemen wat er FOUT was.
Goed gedaan kinderen van groep 1 en
2!

Nieuw meubilair
Op vrijdagmiddag 13 oktober wordt ons oude meubilair opgehaald. Als er
ouders zijn die vanaf 13.00 uur kunnen helpen met het sjouwen van de tafels
(met de lift) dan zou dat erg fijn zijn.
Maandag 23 oktober, als de leerlingen vrij zijn, wordt het nieuwe meubilair
geleverd.
Leuk om dinsdag 24 oktober de leerlingen te verwelkomen in een lokaal met
moderne, nieuwe, goedpassende leerling setjes. We kunnen er dan weer jaren
tegenaan.
Uitnodigingen kinderfeestjes
Als uw kind jarig is hoort daar een kinderfeestje bij. Wij begrijpen dat u een
beperkt aantal kinderen uitnodigt. Er zijn kinderen die, om welke reden dan
ook, niet of bijna nooit worden uitgenodigd.
Wij vragen u vriendelijk om de uitnodigingen na schooltijd uit te delen en niet in
de klas. Het is voor sommige kinderen erg verdrietig als zij geen uitnodiging
krijgen en het kost de leerkrachten te veel tijd om het steeds te bespreken met
de kinderen.
Huisvesting altijd een uitdaging
Groep 5 is sinds de zomervakantie gehuisvest in het speellokaal. Qua ruimte is
dit prima, maar voor het bewegingsonderwijs van de kleuters is het niet
wenselijk dit nog langer zo te laten. Er wordt hard gewerkt om volgens een
strakke planning alles op tijd in orde te hebben. Watertoevoer en -afvoer,
elektriciteit, ict, de meubels het moet allemaal aangelegd en geleverd zijn.
Ik ben daarom blij dat ik u kan vertellen dat in de herfstvakantie de extra units
op het plein worden gezet en dat wij er voorzichtig vanuit gaan dat na de
herfstvakantie groep 5 in een eigen lokaal les krijgt. De kleuters kunnen dan
weer lekker in het speellokaal gaan gymmen.
Activiteiten rond het thema van de Kinderboekenweek
Ieder jaar in juni wordt de planning gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Dit
keer waren er toch wel wat onzekerheden, o.a. wat betreft de huisvesting. Wij
konden niet overzien of het nieuwe lokaal voor de herfstvakantie of na de
herfstvakantie gerealiseerd zou zijn, of misschien nog later.
Dit heeft ons doen besluiten om de activiteiten iets anders in te vullen.
Halloween kon in de Kinderboekenweek geïntegreerd worden en dan ook voor
de onderbouw. In eerste instantie wel een disco, maar al pratende werd het een
echte griezel en gruwel tocht in en rond de school.
Wij hebben ons onvoldoende gerealiseerd dat het een teleurstelling voor de
leerlingen uit de bovenbouw is en zijn aan het nadenken of en hoe wij dit
kunnen oplossen.
De Pietenband heeft vorig jaar al aangegeven niet langer te kunnen komen
spelen. Dat is natuurlijk heel erg jammer en wij gaan dit zeker missen, maar
wel begrijpelijk. Sommige muzikanten kwamen van ver moesten voor 1 uur
spelen anderhalf uur rijden.
Een bijkomend probleem is het aantal kinderen dat samen met ouders, opa’s en
oma’s dit gezellige moment wilden meebeleven. Het werd wel erg druk.
Bovendien liepen er hele jonge broertjes en zusjes tussen de dansende
kleuters. De veiligheid komt dan in het gedrang. Er moet overzicht zijn en bij
een eventuele calamiteit moet er wel adequaat gehandeld kunnen worden.
Dit geldt ook voor het kerstfeest. Wij zullen iedere keer moeten bekijken wat
we wel en niet op een verantwoorde manier kunnen doen.
Maar………………wij zijn Het Palet en blijven zoeken naar een goed alternatief.
Wij houden u op de hoogte.

Zieke collega
Voor Marlon is het jaar anders gestart dan hij zich had voorgesteld. Kort voor
de zomervakantie is hij uitgevallen, maar verwachtte dat hij na de vakantie wel
weer zou kunnen werken. Helaas heeft zijn herstel langere tijd nodig.
Gelukkig hebben wij een fijne enthousiaste vervanger gevonden waar wij zeer
tevreden en blij mee zijn.
Daphne Vervoorn heeft de taken van Marlon langzamerhand allemaal
overgenomen en is al ingeburgerd in het team.
Daphne is bevoegd leerkracht die nu fulltime vervangt.
U kunt Malon best weleens op school tegenkomen. Hij komt enkele dagdelen
naar school en houdt zo contact met collega’s en leerlingen.
Wij wensen Marlon een spoedig herstel en Daphne een fijne tijd op Het Palet.
Thema communicatie bij de kleuters
De kleuters hebben de afgelopen weken gewerkt aan het thema communicatie.
Ze hebben geleerd wat dit allemaal inhoudt. Er werden rollenspellen gespeeld in
het postkantoor en de bibliotheek. Een medewerker van de bibliotheek in
Alblasserdam kwam een spannend boek voorlezen. In de kring hebben we
allerlei leuke en leerzame reken- en taalactiviteiten gedaan rondom ons thema.
De letter ‘L’ stond centraal. Samen met de kinderen hebben we een lettertafel
gemaakt rond deze letter. We hebben een kaart gemaakt voor thuis die
volgende week door de postbode wordt bezorgd.

