Alblasserdam, 11 september 2014

AGENDA
15 SEPTEMBER
SCHOOLFOTOGRAAF
16 SEPTEMBER
STUDIEDAG, ALLE
LEERLINGEN VRIJ
INFORMATIEAVOND
1 t/m 4 18.45 uur
5 t/m 8 19.45 uur
17 SEPTEMBER
15.00 UUR
LEERLINGEN GROEP
6,7 EN 8 ZINGEN
AFSCHEIDSLIED
BURGEMEESTER
19 SEPTEMBER
EERSTE CREAMIDDAG
GROEP 5 T/M 8
24 SEPTEMBER
SCHOOL OP SEEF
30 SEPTEMBER
MR VERGADERING
1 OKTOBER
START
KINDERBOEKENWEEK
THEMA: FEEST
12 OKTOBER
EINDE
KINDERBOEKENWEEK
15 OKTOBER
SCHOOL OP SEEF
18 T/M 26 0KTOBER
HERFSTVAKANTIE

We zijn er weer!
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer op. De
zomervakantie lijkt zo lang geleden. De kinderen en de collega’s hebben hun
draai inmiddels gevonden. We hebben er weer zin in!
Deze schoolbabbel, de eerste van het schooljaar, bestaat uit huishoudelijke
zaken. Voor de nieuwe ouders is het fijn om op de hoogte gebracht te worden
over de afspraken en voor de ouders die al langer op Het Palet rondlopen is het
weer even een reminder.
Net als elk jaar komt er een informatieboekje uit waarin veel relevante
informatie staat over dit schooljaar. Het boekje staat op de website. Mocht u
toch graag een papieren exemplaar ontvangen kunt u dit doorgeven aan de
leerkracht van uw kind.
Nare beestjes
Het is weer raak! Er zijn weer luizen gesignaleerd. Wij blijven de leerlingen
controleren. U moet, wanneer er hoofdluis is gesignaleerd bij uw kind, direct
gaan behandelen en ook blijven kammen met een netenkam om zo in de gaten
te houden of de behandeling resultaat heeft gehad. Zo niet, dan opnieuw
behandelen.
Luizen komen voor op de schoonste hoofden. Het is lastig, maar het is niets om
je voor te schamen.
Geeft u het a.u.b. aan de leerkracht door als u zelf ontdekt dat uw kind luizen
en/of neten heeft.
Studiedag
Dinsdag 16 september a.s. hebben alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben
een studiedag.
’s Avonds worden de informatieavonden gehouden.
Halen en brengen van uw kind
De school begint om 8.30 uur. Dit betekent dat uw kind in de klas moet zijn en
de lessen kunnen beginnen. Om 8.15 uur gaat het plein op het dak open voor de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Er is dan een pleinwacht aanwezig.
De leerlingen van groep 3 en 4 blijven beneden op het schoolplein wachten tot
de bel gaat.
De kleuters kunnen met hun ouders vanaf 8.20 uur naar binnen. Kinderwagens
kunnen in de hal geplaatst worden. De ruimte voor de klaslokalen is te klein om
daar nog kinderwagens mee naar toe te nemen. Ook voor de kleuters geldt de
aanvang van de lessen om 8.30 uur.
Leerlingen die te laat zijn worden genoteerd in de leerlingadministratie. Wanneer
dit regelmatig gebeurt, wordt er melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.
Als u uw kind(deren) met de auto brengt, is het de bedoeling dat u in de
parkeervakken parkeert. Niet op de stoep of dubbel parkeren. Omwonenden
hebben hier hinder van en de verkeerssituatie wordt er niet veiliger op.
Bovendien geven wij het goede voorbeeld, anders zijn de verkeerslessen ook
overbodig.
Kinderen die ziek zijn, moeten worden afgemeld. Dit kan vanaf 8.00 uur
telefonisch (6914914) of u geeft een briefje mee aan een broertje of zusje. Wij
gaan bellen wanneer een kind om 8.40 uur niet op school is zonder reden. Wij
doen dit uit oogpunt van zorg.

Zwemlessen
Er wordt met man en macht gewerkt om het nieuwe zwembad af te krijgen. In
tegenstelling tot eerdere berichten gaat het schoolzwemmen op 22 september
starten.
Afscheid Burgemeester Blase
Op 17 september neemt Burgemeester Bert Blase afscheid van Alblasserdam. Ons
is gevraagd om met leerlingen een afscheidslied voor hem te zingen. Bert Blase
kennen wij als een Burgemeester die zeer betrokken is bij het onderwijs en hij
heeft verschillende keren op Het Palet deelgenomen aan activiteiten. Hij draagt
Het Palet een warm hart toe. Daarom willen wij graag een lied zingen. Juf Karin
heeft de tekst gemaakt en is gaan repeteren met de kinderen uit groep 6-7 en 8.
Het optreden begint om 15.00 uur op het Raadhuisplein.

Hulpouders gevraagd
Voor de komende tijd hebben we een aantal activiteiten in de kleutergroepen en
in groep 3 waar we veel hulp bij nodig hebben:
Op 15 oktober gaan we naar het Alblasserbos voor een kabouterspeurtocht. We
zoeken ouders die willen rijden met kinderen en een groepje willen begeleiden.
Daarnaast hebben we ook ouders nodig die bij verschillende activiteiten in het bos
staan. Ook als u het leuk vindt om het mee voor te bereiden kunt u dit aangeven
bij de leerkrachten van groep 1 t/m 3. Verdere informatie volgt.
We hebben ons weer ingeschreven voor het schoolfruitprogramma. Dat betekent
dat de kinderen van medio november tot half juni 3 keer fruit per week krijgen.
Hiervoor zoeken we ouders/ grootouders die 1 of meerdere keren per week mee
willen helpen met het schillen van het fruit voor de onderbouw.
Voor de Piramidethema’s zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om
materiaal over de thema’s op te zoeken en te maken. Ook het helpen met de
inrichting van de themahoeken kan hierbij horen.
Als u het leuk vindt om met (1 van) bovenstaande activiteiten te helpen, ook als u
geen ouder van een kleuter meer bent, kunt u zich aanmelden bij de leerkrachten
van de groepen 1 t/m 3.

