Alblasserdam, 12 oktober 2017

AGENDA
MAANDAG 16 T/M
20 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE
MAANDAG 23
OKTOBER
STUDIEDAG (ALLE
KINDEREN VRIJ)
1 NOVEMBER
HALLOWEENDISCO
GROEP 5 T/M 8
1 NOVEMBER
SCHOOL OP SEEF
GROEP 6-7-8
30 NOVEMBER
PIETENPRET GROEP 1
T/M 4

Pleinwacht, iets voor U?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die tijdens de lunchpauze een uur de
pleinwacht willen overnemen.
Wij hebben drie pleinen waar op maandag, dinsdag en donderdag twee keer een
half uur leerlingen spelen. Hierdoor wordt het voor de leerkrachten bijna
onmogelijk om zelf rustig pauze te houden.
Wilt u betrokken zijn bij de school van uw kind en heeft u een uurtje over? Geef
u dan op bij de leerkracht van uw kind.
Na een instructie en een inwerkperiode is het de bedoeling dat er op maandag,
dinsdag en donderdag op ieder plein een uur een vrijwilliger pleinwacht is. Op
vrijdag zou het om een half uurtje gaan.
U bent het aanspreekpunt voor de leerlingen en zorgt dat de leerlingen veilig en
gezellig kunnen spelen.
Mocht u vragen hebben dan horen wij het graag.
Lekker zwemmen
Het Palet is uitgeroepen tot school van de maand door sportcentrum Blokweer.
Uw kind kan voor 1 euro op woensdagmiddag gaan zwemmen. Een kaartje is af
te halen bij Juf Vera.
In de vakantie worden er door ABCsport ook activiteiten georganiseerd. Dit kunt
u lezen in de flyer die bij deze schoolbabbel zit.
Staat het al in uw agenda?
Op woensdagavond 1 november is er een Halloweendisco voor de groep 5-6 en
7-8.
Op 30 november is er ‘s avonds Pietenpret voor de groepen 1-2, 3 en 4.
Ze worden groot
Nog geen twee maanden geleden gingen de leerlingen van groep 3 voor het
eerst naar hun klas. Best spannend om te gaan leren lezen, rekenen en
schrijven.
Inmiddels is alles gewend, kunnen ze al heel wat lezen en weten ze precies hoe
het allemaal gaat.
Vanaf herfstvakantie kunnen de kinderen zelfstandig naar binnen. Net als de
andere klassen worden zij op het plein door hun juf opgehaald.
Natuurlijk bent u op de inloopochtend van harte welkom in de klas.
Reminder schoolbijdrage
Wij vragen u vriendelijk nog eens te kijken of u de schoolbijdrage al heeft
betaald. Het kan zijn dat u dit bent vergeten. De Ouderraad wil graag voor Sint
en Kerst aan het werk, maar daar is wel een budget voor nodig.

Inloopochtend groepen 3A, 6 en 7
De inloopochtend op woensdag is voor de groepen 3A, 6 en 7 niet de meest
handige dag. De inloop is er juist voor om ook even contact te kunnen hebben
met de leerkracht. Op de woensdag staan in deze groepen nou net andere
leerkrachten. Het wordt door ouders en de leerkrachten als een gemis ervaren dat
dit moment er nu niet is.
Daarom is ervoor gekozen om voor deze groepen de inloop na de herfstvakantie
op de vrijdagochtend te houden.
Wie komt de luizenmoeders helpen?
Na de herfstvakantie worden de leerlingen weer nagekeken op luizen en neten.
Wanneer dit na iedere vakantie gebeurt voorkomt dat een grote uitbraak van
hoofdluis. Nu is juf Jolanda gestopt met werken en zijn er slechts twee moeders
die deze klus nu moeten doen. Zij zijn op zoek naar extra handen om te helpen
bij de controle.
Het is een dankbare klus, tenslotte is ook Koningin Maxima luizenmoeder op de
school van haar dochters geweest.
Mocht u interesse hebben geeft u dit dan door op school, u wordt dan z.s.m.
benaderd.
Kinderboekenweek bij de kleuters
De afgelopen weken stonden in het teken van de Kinderboekenweek. Het thema
hiervan was griezelen: griezelig eng.
De kleuters hebben met veel enthousiasme gewerkt aan dit spannende
onderwerp. In de klassen was een echte toverschool van Hennie de Heks en
verder hebben de kinderen griezelige dingen geknutseld en spannende reken- en
taalopdrachten gedaan.
Bijzonder was dat er zelfs een heks kwam voorlezen in de klassen. De kleuters
hebben afgelopen woensdag een gezellig heksenfeest gevierd. Het was een leuke
dag met spannende en griezelige spelletjes. Veel kinderen en de juffen waren
prachtig verkleed.
Op donderdag 12 oktober is het project afgesloten met een kijkavond en een
griezelspeurtocht.

Nieuws uit de groepen 3a en 3b
Op woensdag 4 oktober hebben de groepen 3 een knutselcircuit gehad. Dankzij
de vele hulpouders konden we maar liefst 9 verschillende knutselactiviteiten doen
die met ons project en de kinderboekenweek Griezelen te maken hebben. De
kinderen mochten zelf rondlopen om te kijken wat ze leuk vonden om te doen. De
klassen zijn door al deze knutsels griezelig versierd!

Natuurlijk werken we in groep 3 ook heel hard aan rekenen en taal! Met taal
hebben we net kern 2 afgesloten, wat gaat het snel. Natuurlijk willen de juffen
graag dat de kinderen ook in de herfstvakantie elke dag even wat woordjes
oefenen die ze mee naar huis hebben gekregen.
Met rekenen hebben we de splitsingen van 1 t/m 5 geleerd. Deze zijn best lastig.
In hoeveel verschillende sommen kun je het getal 5 opsplitsen? Juist, in 6
verschillende sommen: 5+0, 0+5, 4+1, 1+4, 3+2 en 2+3.
De gymles is wel heel erg leuk! Meester Branko heeft afgelopen maandag met de
groepen 3 een les apenkooien gedaan. De kinderen hebben zich als echte aapjes
gedragen met geluiden en al!

Groep 7
Groep 7 is de Kinderboekenweek gestart met het knutselen van verschillende
werkjes. Een heks gemaakt van wasco en houtskool, een zelfverzonnen monster
kortom genoeg griezelige figuren.
Ook zijn de kinderen druk bezig geweest met een digitale webpad ‘griezelen’.
Hierbij moesten zij verschillende vragen beantwoorden over boeken en schrijvers.
Rekenen:
Groep 7 is de afgelopen tijd bezig geweest met breuken. Heel veel verschillende
sommen en manieren van uitrekenen, maar groep 7 geeft niet op!
Rust maar goed uit, want na de vakantie gaan we weer een hoop nieuwe dingen
leren.

