Alblasserdam, 10 november 2017

AGENDA
DONDERDAG 30
NOVEMBER
PIETENDISCO GROEP
1 T/M 4
DINSDAG 5
DECEMBER
SINTERKLAASFEEST

Alles nieuw
De laatste dag voor de herfstvakantie hebben wij met man en macht gewerkt
om alle oude tafels, stoelen een kasten uit de school te krijgen.
Het was een enorme klus die de hele dag heeft geduurd. Gelukkig hebben twee
sterke vaders uit groep 3 geholpen aan het begin van de dag, zodat de groepen
drie al om 9.00 uur leeg waren.
De vader van Sahil en Shahin heeft ons de rest van de dag bijgestaan, want wat
was het een gesjouw met kasten die loodzwaar waren.
Mede door de mannen uit groep 8 konden was de school om 15.00 uur helemaal
leeg.
Het meubilair is opgehaald en wordt gebruikt voor een school in Ghana, wij
hebben een collega- school kunnen helpen met wat setjes en er zijn setjes
opgehaald voor een Moskee. Uiteindelijk zijn het slechts enkele kasten die zijn
afgevoerd naar het grofvuil.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor het gesjouw.
In de vakantie is de vloer weer in de was gezet, zodat op 23 oktober het nieuwe
meubilair kon worden ingeruimd.
Heerlijk om dan alles weer nieuw te hebben. Voor ons is het een drukke dag
geweest, omdat alle boeken, schriften enz de nieuwe kasten in moesten.
Er is hard gewerkt, maar het resultaat mag er zijn. We zitten er voorlopig weer
netjes bij op stoelen die zorgen voor een goede zithouding.
Nog meer nieuw
Je kunt er niet meer omheen, Het Palet heeft een 10e lokaal. En wat voor een.
Meester Recep is met zijn klas ingetrokken in een prachtige externe unit met
alles erop en eraan.
Het heeft even geduurd voordat alles werkte zoals het moest, maar nu is het
een paleisje. Een prachtig groot digibord nieuw meubilair wat qua kleur ook
goed past bij de vloer. Het is een knus lokaal geworden waar de leerlingen
hopelijk een gezellig jaar gaan doorbrengen.
Afsluiting kinderboekenweek
Na een geslaagde kinderboekenweek met als thema ‘Gruwelijk eng griezelen’
was er donderdagavond 12 oktober de afsluiting met een kijkavond en een
griezeltocht.
Het was gezellig druk. De kinderen zagen er allemaal gruwelijk eng uit.
De kinderen konden in en rondom de school allerlei spelletjes doen. Ze konden
heksensoep maken, spin gooien, pompoen vegen en nog veel meer. En ra, ra
wat was er nu te voelen in de voeldoos? De grote, groene worm uit het lied van
de opening!
De klassen zagen er spannend uit met spinnenwebben, spinnenrag, spoken,
heksen en nog veel meer. Ook waren er veel enge dingen te zien die de
kinderen hadden gemaakt.
Al met al was het een zeer leuke, griezelige avond. Op de website staan leuke
foto’s.

School op Seef
Woensdag 1 november stond er een
School of Seef dag voor groep 6, 7 en
8 op het programma. Met het aantal
leerlingen dat in deze groepen zit
gecombineerd met de pittige
oefeningen, hebben wij best een
aantal hulpouders nodig naast onze
Werkgroep Verkeer.
Het was tot op het laatst onduidelijk of
het door kon gaan, we hadden slechts
3 hulpouders. Gelukkig bleek een
laatste noodoproep voldoende om toch
nog ouders te bereiken die hebben
geholpen! Bedankt alle hulpouders,
zonder jullie hulp kunnen onze School
op Seef dagen niet doorgaan!
Het zou zo zonde zijn als deze dagen
geen doorgang meer kunnen vinden,
ze zijn zo nuttig én nodig! Want ook
deze dag merkten wij dat er kinderen
zijn die echt moeite hebben met fietsen! En dat in de bovenbouw! Een oproep
aan ouders: fiets met uw kind en laat uw kind ervaring opdoen met fietsen,
straks moet uw kind naar het voortgezet onderwijs!
De kinderen hebben geoefend met:

het fietsen met een mobieltje, wij hopen dat ze tot de conclusie zijn
gekomen dat kijken op je mobieltje en op het verkeer letten niet samen
gaat!

de bocht door met één hand

een 8 fietsen

over een rechte smalle plank fietsen

naast elkaar een slalom fietsen.
De volgende School op Seef dagen staan gepland op:

21 februari

21 maart

9 mei

23 mei

13 juni

27 juni
Komt u helpen?

Nieuws van groep 4
In groep 4 maken we nu elke schooldag tijd om te ‘tafelen’. Het nieuwe
meubilair is inmiddels in gebruik maar dat bedoelen we niet. Alle kinderen doen
enorm hun best om de aangeboden keersommen goed aan te leren. Inmiddels
oefenen we de tafel van 4 (met 1,2,3,5, en 10 hebben we al kennis gemaakt en
deze worden steeds herhaald). We zingen, dansen en zeggen de tafels op en
dat gaat al heel goed. Thuis oefenen is natuurlijk ook heel belangrijk en wilt u
meezingen, de liedjes zijn op youtube te vinden.
We schrijven nu ook aan elkaar en proberen mooie zinnen te schrijven. Die
zinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt. De hoofdletters
zijn echt niet zo makkelijk maar gelukkig hebben we allemaal een letterkaart.
Verder zijn we zeker sportief want de maandag begint met zwemmen en de
donderdag met gym van meester Branko. Verkleden en afdrogen gaat heel
goed met de hulp van enkele ouders en oma. Bovendien kunnen we elkaar goed
helpen. Leren, plezier maken en bewegen, de dagen vliegen voorbij.
Verslag van de eerste periode HVO lessen
Bij deze een klein verslag waar uw kind mee bezig is geweest tijdens de
afgelopen HVO-lessen.
De eerste periode heeft gestaan in het teken van “Ik en de ander”. Vreemde
volgorde zult u zeggen want normaal spreken wij over “De ander en ik”. Dit
klopt natuurlijk maar vanuit humanistisch perspectief beleven wij de wereld
vanuit ons zelf. De waarnemingen en belevenissen die voorbij komen worden
geïnterpreteerd vanuit ons eigen ik. De betekenis die wij aan de wereld
verlenen komt voort uit ons eigen ik. Deze eigen ik wordt natuurlijk gevormd
door allerlei zaken als erfelijkheid, opvoeding en omgeving die op hun beurt
invloed hebben op hoe wij tegen de zaken aan kijken (ons wereldbeeld). De
bedoeling van de HVO lessen is om uw kind zich hiervan bewust te maken.
Naast de genoemde invloeden op ons wereldbeeld is er natuurlijk ook ons eigen
verstand.
Een van de uitgangspunten van het humanisme is de redelijkheid, de mens is in
staat om zelfstandig verstandelijk te redeneren. Precies dit stukje probeer ik
door de HVO-lessen te stimuleren.
Geen kant en klare oplossingen geven maar door middel van dilemma’s,
stellingen en vragen proberen om uw kind zelf oplossingen te laten bedenken.
Eigenlijk is de oplossing niet belangrijk maar wel dat uw kind zelfstandig leert
na te denken over oplossingen en ook leert dat keuzes maken een onderdeel
van het leven vormt.
In Nederland zijn we in al onze vrijheid gewend om vrije keuzes te kunnen
maken. Dit neemt echter ook met zich mee dat we de verantwoording voor
deze keuzes nemen. Binnen de lessen is het daarom altijd belangrijk waarom
een bepaalde keuze wordt gemaakt.
Waarom vind je eigenlijk iemand aardig? Wat moet iemand doen of zijn om
door jou aardig gevonden te worden?
Onderdelen van het lesthema ‘Ik en de ander” zijn geweest: kennismaking,
respect, hoe denkt een ander over ditzelfde onderwerp en hoe kan ik een goed
dialoog/gesprek voeren. De leerlingen hebben ook een overzicht gemaakt van
hun sterkst ontwikkelde kwaliteiten en een gebruiksaanwijzing over zichzelf.
Ik probeer altijd zoveel mogelijk werkvormen in de lessen te gebruiken. Dit kan
in de vorm van filosofische groepsgesprekken, spellen, tekeningen,
dramaopdrachtjes, stellingen innemen en beargumenteren. Dit alles pas ik
natuurlijk wel aan op het niveau van de leerlingen en hun interesses. Bij de
meeste groepen hebben we dit thema nu helemaal of bijna afgerond.
Het volgende thema wordt “De aarde” met als zwaartepunt de natuur.
We gaan onderzoeken welke rol wij nu eigenlijk spelen in de natuur.
Met vriendelijke groeten,
Alfons Romijn, HVO-docent
De IGO lessen zijn weer gestart
Juf Zeynep is lange tijd uit de roulatie geweest nadat zij is bevallen van een
gezonde dochter. Voor de zomervakantie zijn haar lessen door een vervanger
gegeven, maar dit schooljaar was er geen vervanger beschikbaar. Gelukkig is
Juf Zeynep weer terug en worden er op donderdagochtend naast de HVO en
GVO lessen ook weer IGO lessen gegeven.

Bericht uit de Ouderkamer
Woensdag 1 november was de eerste bijeenkomst van dit schooljaar in de
Ouderkamer. Vanmorgen hadden we een gast uitgenodigd. Marike Knoop. De
schoolmaatschappelijk werker van het CJG kwam ons vertellen wat haar werk
inhoudt en wat ze kan betekenen voor kinderen en ouders. Ook had ze haar
collega Marilena meegenomen. Zij vertelde over het opvoedspreekuur en over
video-hometraining. Het is fijn te weten dat, als het opvoeden niet zomaar
vanzelf gaat, er mensen zijn die ouders hierbij kunnen ondersteunen. Marike en
Marilena zijn regelmatig op onze school te vinden. 1 keer in de 2 weken is er
een inloopspreekuur waar je zonder afspraak terecht kunt. Ook is het altijd
mogelijk om een afspraak te maken. Informatiefolders van het CJG zijn te
krijgen in de IB-ruimte.
De Ouderkamer is er ook dit jaar weer voor alle ouders. We hebben geprobeerd
om een informatief en afwisselend programma samen te stellen.
De ochtenden zijn van 8.45 - 10.00 uur.
Voor jongere kinderen is er een speelhoekje ingericht.
De bijeenkomsten zijn gratis, tenzij anders is vermeld.
Als de ouderkamer op woensdag is, vindt het koffiedrinken hier plaats,
en niet in de hal van de school.
Schuift u ook aan? De volgende activiteiten staan gepland voor dit
schooljaar:
Woensdag 12 december
Vanmorgen komt de logopediste ons iets vertellen over de taalontwikkeling van
het kind en over het belang van voorlezen. Voorlezen is niet alleen leuk en
belangrijk voor de hele kleintjes, maar ook als je kind al kan lezen is het
belangrijk (en leuk!) om te blijven voorlezen.
Vrijdag 19 januari
Weet je wat je moet doen als je kind zich verslikt? Wat doe je bij brandwonden?
Hoe herken je een botbreuk? Op deze ochtend is er een cursus E.H.B.O. bij
kinderen en baby’s. De ochtend duurt van 9.00 uur (8.45 uur inloop) en duurt
tot 12.00 uur. We sluiten deze cursus af met een certificaat. De cursus kost
€20,--. Voor deze cursus moet je je vooraf inschrijven. Dit kan bij juf Annet op
maandag, dinsdag en donderdag. Graag betalen bij aanmelden. (er is
vanmorgen geen opvang voor jongere kinderen). Minimum aantal deelnemers is
10. Bij onvoldoende deelname gaat de cursus niet door.
Woensdag 7 maart
De kinderfysiotherapeut komt ons wat vertellen over de motoriek van kinderen,
en met name de schrijfmotoriek.
Dinsdag 17 april
Marilena van het Centrum Jeugd en Gezin komt ons vanmorgen vertellen wat
home-videotraining inhoudt en hoe dit kan helpen bij de opvoeding.
Vrijdag 18 mei
Op de koffie bij juf Vera. Vanmorgen schuift juf Vera gezellig aan aan de
koffietafel.
Woensdag 4 juli
Wat is autisme? Wat betekent het in je dagelijks leven? Hoe kun je als
buitenstaander hier mee omgaan? Vanmorgen komt er een deskundige om ons
hierover te vertellen. Ook laat zij ons engszins zelf ervaren hoe het is om
autisme te hebben.
We hopen u ook een keer te kunnen begroeten in de Ouderkamer!

Kinderboekenmarkt
Het is alweer een tijdje geleden, maar woensdag 4 oktober was er een
kinderboekenmarkt tijdens de Kinderboekenweek. Meteen na schooltijd konden
de kinderen met hun ouders op zoek gaan naar leuke boeken. Die werden
verkocht door de kinderen van groep 5 t/m 8. Het was een gezellige middag, er
werden veel boeken verkocht.
Verzamelt u alvast boeken voor volgend jaar? We hopen dat er dan nog meer
kinderen hun boeken gaan verkopen.

Halloweendisco
Woensdagavond 1 november hebben de groepen 5 t/m
8 de Halloweendisco gehad. De kinderen hadden alles
uit de kast gehaald om er zo eng mogelijk uit te zien.
Het was ontzettend gezellig.
DJ D”Vee” draaide niet alleen muziek, maar deed ook
allerlei spelletjes met de kinderen zoals de meiden
tegen de jongens; wie herkent als eerste het liedje?
Dit werd heel fanatiek gespeeld. Ook de innerlijke
mens werd verzorgd. Zo konden de kinderen genieten
van een broodje afgehakte vinger. Op de website
staan leuke foto’s.

