Alblasserdam, 12 december 2016

AGENDA
WOENSDAG 21
DECEMBER
KERSTFEEST
VRIJDAG 23
DECEMBER
GROEP 1 T/M 8 VRIJ
MAANDAG 9 JANUARI
EERSTE SCHOOLDAG
2017!

Nationaal Schoolontbijt op Het Palet
Ook dit jaar is Brede School Het Palet weer uitgekozen om mee te mogen doen
aan Het Nationale Schoolontbijt.
Op woensdag 9 november jl. was het zover. Alle kinderen en de juffen en
meesters mochten in hun pyjama naar school komen. Ze hoefden thuis niet te
ontbijten, want dit werd op school gedaan.
Er waren veel lekkere dingen te eten, zoals verse bruine bolletjes en
krentenbollen. Ook heerlijk bruinbrood. Als beleg was er kaas, kipfilet,
smeerworst, smeerkaas, appelstroop, jam en chocoladepasta. Er was ook
yoghurt met muesli. Een plakje komkommer erbij en nog een heerlijk appeltje.
We konden lekker een glas melk erbij drinken. We hebben gesmuld.
Het Nationaal Schoolontbijt is bedoeld om kinderen en ouders bewust te maken
van het belang van ontbijten. Vooral energie uit koolhydraten, zoals in brood is
belangrijk om op te starten. Die heb je nodig om te leren, te werken te sporten
en te spelen!
Elke klas had een speciale gast! Zo waren de bibliotheek hulp oma’s gevraagd
om bij de kleuters te komen ontbijten. Juf Astrid, juf Leonora, meester Willem
en hulpmeester Ruud (van werkweek) waren te gast. Zelfs juf Wil was
teruggekomen naar Het Palet. De meest bijzondere gast was Chantal Janzen in
groep 5!

Woordenschat les in groep 3 (3/4)
De kinderen van groep 3 krijgen in de nieuwe
methode van Veilig Leren Lezen veel
woordenschatlessen aangeboden. In de afgelopen
kern kwamen woorden, zoals pols, elleboog, wimper,
wenkbrauw, zij, heup e.d. aan de beurt. Ze mochten
deze op de goede plek op het lichaam leggen. Een erg
leuke les!

Sinterklaasfeest op Het Palet
Vanaf 9 november werd het spannend in de school…Sinterklaas zou weer naar
Nederland komen. Na de aankomst stond er ineens een tent in de hal. Het was
piet Pedro. Hij had een nachtje op school geslapen. Helaas kon hij in het donker
zijn tent niet vinden en was in slaap gevallen achter de bar. Alle klassen hebben
die dag gelukkig wel een bezoekje gehad van piet Pedro.
In de tijd tot 5 december hebben alle kinderen hard gewerkt en gespeeld met het
thema sinterklaas. Er zijn vele knutsels en tekeningen gemaakt, gewerkt uit
werkboekjes en gespeeld in de sinterklaashoek. Sommige klassen hebben
kruidnoten gebakken, anderen hebben geoefend met rijmen, dansen en zingen.
Ook hebben de groepen 1 t/m 4 piet Pedro op bezoek gehad tijdens de
pietengym. Wat was dat een feest!
5 December begon goed, geen zuchtje wind en er kwam zelfs een zonnetje. Mooi
weer om met de helikopter te landen bij de school. Helaas stond meester Willem
voor niets te zwaaien met de borden. We hoorden de helikopter, moesten zelfs
bukken en toen vloog hij weer weg! Even later kwam Sinterklaas en piet Pedro
gelukkig toch met parachute op de rug, lopend naar onze school. Wat bleek, geen
plek voor de helikopter, dus zijn ze de helikopter uitgesprongen met parachute.
De hele dag is Sinterklaas bij ons op school geweest. Ze zijn in iedere klas op
bezoek geweest. Daar heeft Sinterklaas voorgelezen uit het grote boek, gekeken
naar alle optredens en voor de kinderen van de onderbouw een mooi cadeau
achtergelaten!
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben voor elkaar dit jaar weer een surprise
gemaakt. Elke kind heeft een surprise met gedicht gekregen. De Surprise waren
weer erg mooi en leuk.
Het Sinterklaasfeest is nu weer voorbij. Op de website zijn de foto’s te zien waar
u kunt nagenieten van het grote feest.

Vacature secretaris voor het bestuur
Het dagelijks bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam
bestaat uit 3 vrijwilligers: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
De huidige secretaris Jacqueline van den Bergen heeft aangegeven haar functie
met ingang van 1 januari 2017 neer te leggen. Om deze vacature te vervullen is
het bestuur op zoek naar een bestuurssecretaris.
Functieomschrijving. De secretaris is belast met:
1. het bijeenroepen van het DB;
2. het opmaken van de agenda;
3. het opstellen van het verslag/ het maken van de notulen;
4. het voeren van de briefwisselingen;
5. het archiveren van de voor het bestuur bestemde en van de uitgaande
stukken;
6. het maken van het jaarverslag van de werkzaamheden van het DB en AB;
7. het maken van de jaarkalender;
8. voorbereiden van de vergadering van het Algemene Bestuur (wordt
vervolgens afgekort tot AB);
9. het versturen van de benodigde documenten voor de vergadering van het
AB;
10. nodigt voor de meeste vergaderingen van het DB, conform het gestelde in
het managementstatuut, het BMT uit en stuurt hen de agenda en
bijbehorende stukken toe.
De secretaris wordt door een zgn. ‘bestuurssecretaris’ ondersteund.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met bestuursvoorzitter Johan de Kruijk.
Bij voorkeur per mail: dekruijkjohan@gmail.com
Hoera een zoon!
Gaby en Carlos zijn de trotse ouders van een prachtige zoon, Ethan. Ethan is op
22 november geboren, weegt 3705 gram en is 51 cm. Een stevig kereltje dus.
Gaby en Ethan maken het goed.
Wij wensen hen veel geluk met Ethan.
Verschillende ouders hebben gevraagd of kaarten en/of cadeautjes op school
afgegeven kunnen worden. Natuurlijk kan dat. In de hal staat een krat waarin wij
alles verzamelen en zullen dit aan Gaby geven als we op bezoek gaan.

Leesbevordering
Ouders die al langer kinderen op Het Palet hebben weten dat wij het lezen op
allerlei manieren willen bevorderen. Wij zorgen voor boeken, hebben een
kleuterbibliotheek en een bibliotheek voor de groepen 3 en 4. De hogere groepen
kunnen in de klas van alles lezen buiten de methodes om. Kinderen die voldoende
lezen of voorgelezen worden hebben een grotere woordenschat. Wij werken
samen met de bibliotheek aan zet. Zij geven ons suggesties en mogelijkheden om
het lezen verder te bevorderen. Uit cijfers blijkt dat 25% van de kinderen in
Nederland van de basisschool afkomen met een taalachterstand. Dit is niet nodig.
Met 15 minuten (voor)lezen per dag lees je 1 miljoen woorden per jaar en groeit
de woordenschat met ca. 1000 woorden per jaar.
Mocht u nog een kerstcadeau zoeken voor uw kind denk dan eens aan een boek.
Hoe gezellig kan het zijn om samen met uw kind te lezen.

Kerst
De Sint is vertrokken en naadloos gaan we over naar de kerst. Altijd
weer een gezellige tijd. De kerstcommissie is volop met de organisatie
bezig. U heeft hierover ook een brief ontvangen per mail.
Ieder jaar worden er op school door leerlingen kerstkaarten uitgedeeld.
Sommige kinderen hebben dan voor alle klasgenoten een kaartje, maar er
zijn ook kinderen die alleen voor vriendjes of vriendinnetjes een kaartje
meebrengen. Wij vinden dat het voor iedereen leuk is om een kerstwens te
ontvangen, maar begrijpen ook dat ouders een keuze moeten maken. Dit jaar
stellen wij het op prijs wanneer uw kind een kaartje geeft, dit dan te beperken tot
een kaart voor de hele groep. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt en wordt er
niemand overgeslagen of teleurgesteld.
Aan het eind van het kerstdiner op 21 december sluiten wij de avond traditioneel
af met het zingen van kerstliedjes. U bent daarvoor uitgenodigd. Onder het genot
van een glaasje glühwein of kopje chocomel kunnen er per gezin twee
volwassenen komen kijken. Het wordt anders te druk en het zou de veiligheid in
gevaar brengen wanneer er te veel mensen in de hal staan.
De leden van de werkgroep zorgen dat alles klaar staat en vanaf 18.15 uur kunt u
de school in. Mocht u eerder komen dan moet u even buiten wachten om de
werkgroep de tijd te geven om alles in orde te brengen.
Foto’s worden door leden van de ouderraad en leerkrachten gemaakt. U hoeft dus
niet overal tussen door te kruipen om van uw kind een foto te maken dit is zo
storend voor andere ouders. De foto’s komen op de website te staan.
Alvast bedankt voor uw begrip.
Zwemkampioenschappen voor basisschoolleerlingen
Op woensdag 22 februari organiseert ZPC Wiekslag voor de 3de keer de
zwemkampioenschappen voor basisschoolleerlingen. Als je in het bezit bent van
minimaal zwemdiploma A én B kan je aan het kampioenschap deelnemen. Het
kampioenschap vindt plaats in zwembad Blokweer van 16:00 uur tot 18:00 uur.
Het programma bestaat uit een aantal individuele nummers en een aantal
teamestafettes.
Het volgende programma wordt gezwommen:
- 50 meter vrije slag door leerlingen geboren in 2003 t/m 2007
- 25 meter vrije slag door leerlingen geboren in 2008 t/m 2012
- 50 meter rugslag door leerlingen geboren in 2003 t/m 2007
- 25 meter rugslag door leerlingen geboren in 2008 t/m 2012
- 25 meter vrije slag estafette (mix van alle deelnemende kinderen)
Jesse Puts, Nederlands recordhouder op de 50 m vrije slag bij de heren, zal
aanwezig zijn tijdens de zwemkampioenschappen.
Jesse werd op 8 december jl. op de WK korte baan samen met Ranomi
Kromowidjojo 2e op de 4 x 50 vrije slag estafette. In het voorprogramma van de
zwemkampioenschappen zal Jesse laten zien hoe hij zo hard kan zwemmen.
Voorafgaand aan de zwemkampioenschappen zal op zaterdag 11 februari een
zwemclinic en op 18 februari een waterpolo clinic worden gegeven in zwembad
Blokweer. Alle kinderen die zijn ingeschreven voor het kampioenschap zijn van
harte welkom bij deze zwemclinics. Tijdens de zwemclinic wordt getraind op de
start, wissel en de zwemtechniek. De trainingen staan onder leiding van ervaren
trainers van ZPC Wiekslag.
Tijdens de zwemkampioenschappen op 22 februari zijn per school minimaal 2
begeleiders van Wiekslag aanwezig. Deelname is gratis en iedere deelnemer
ontvangt een leuke herinnering.
Je kan je aanmelden via de website van ZPC Wiekslag
http://www.wiekslag.net/zwemkampioenschappen/ tot uiterlijk 31 januari 2017.
Let op: na inschrijving ontvang je automatisch een inschrijfbevestiging, check
hiervoor ook je ongewenst e-mail (spam).
Voor meer informatie kan je contact opnemen via het emailadres
zwemkampioenschappen.scholen@gmail.com

