Alblasserdam, 14 maart 2014

AGENDA

Boomplantdag groep 7

17 MAART

OPENING WEEK VAN
HET OPENBAAR
ONDERWIJS
WEEK VAN 17
MAART
VERVOLG
ADVIESGESPREKKEN
GROEP 8
19 MAART
OPEN DAG
21 MAART
COLORRUN
31 MAART
WERKWEEK GROEP 8

Afgelopen woensdag 12 maart heeft groep 7 een leerzame speurtocht gedaan bij
het Lammetjeswiel. In het Lammetjeswiel waren 20 kaartjes met vragen
opgehangen. De kinderen zijn in kleine groepjes aan de slag gegaan.
Naast de speurtocht hebben de kinderen in de W.B. van der Veldestraat 8
bomen geplaatst in het bijzijn van wethouder Cardon.
Het was voor de kinderen van groep 7 een leerzame dag, waarbij ze veel
geleerd hebben over soorten bomen en hoe je bomen plant.
De winnaars van de speurtocht waren: Abullah, Vakar, Marijn en Dilara. Deze
kinderen hebben als prijs een vogelhuisje gekregen.
Even voorstellen:
Hallo allemaal,
Veel van jullie kennen mij waarschijnlijk al, maar toch wil ik mijzelf even
voorstellen. Mijn naam is Wendy Verhart en ik kom uit Papendrecht. Dit jaar
loop ik mijn lio stage (afstudeerstage) in groep 3. Ik sta daarom tot aan de
zomervakantie op woensdag, donderdag en vrijdag voor de klas. Naast mijn
stage voer ik een afstudeeronderzoek uit wat gaat over opbrengstgericht
werken. Ik heb het erg naar mijn zin en ik geniet elke dag van “het juf zijn”
Voor vragen kunnen jullie natuurlijk altijd bij mij terecht.
Groeten, Wendy Verhart
Week van het openbaar onderwijs
De week van het Openbaar Onderwijs komt er weer aan en zal starten in de
week van maandag 17 maart.
In deze week zal SOBA (Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam)
verschillende activiteiten organiseren om het openbaar onderwijs in
Alblasserdam te promoten.
Hieronder kunt u zien welke activiteiten er zullen plaatsvinden:
Maandag 17 maart: opening om 14.00 uur op het Raadhuisplein
Woensdag 19 maart: open dag en spelletjesochtend met groep 3
Vrijdag 21 maart: Color Run. De groepen nemen deel aan de Color Run
op de volgende tijdstippen: groep 1 t/m 4 van 11.30 uur tot 12.15 uur
en groep 5 t/m 8 van 13.30 uur tot 14.15 uur.
U bent van harte uitgenodigd om deze week, samen met vrienden, familie,
collega’s of buren naar de verschillende activiteiten te komen kijken.

Informatie kleutergroepen.
Zoals u weet proberen wij op Het Palet zoveel mogelijk de brieven naar u als
ouder per mail te versturen. De post die niet per mail gaat ontvangt u in het
postbakje van uw kind.
Er zijn echter ook regelmatig mededelingen, nieuwtjes, leuke dingen enzovoort,
die niet per brief verstuurd hoeven of kunnen worden. Daarom hebben we bij de
kleutergroepen een informatiebord hangen. Bij de groepen 1/2a en 1/2b hangt dit
bord in de hal, vlak voor u door de klapdeuren naar de klassen gaat. Bij groep
0/1c hangt dit bord vlak naast de ingang van de klas, boven de kast.
Wat kunt u allemaal vinden op deze borden?
De maandkalender met belangrijke data voor onze groepen
Het zwemrooster
Oproepjes voor hulpouders
Het thema waar we over werken inclusief de bijbehorende doelen
Aankomende verjaardagen van de kinderen
Overige mededelingen die van belang zijn
Kijkt u dus regelmatig even op het informatiebord, dan mist u niets. Of nog
handiger, maak er met uw telefoon even een foto van, dan heeft u alle informatie
op zak. We hopen u op deze manier van alle informatie te voorzien die voor u en
uw kind van belang is.
School op Seef
Het thema van de kalender van deze maand is Fietsvaardigheid.
Om zich op een veilige manier met de fiets in het verkeer te kunnen bewegen,
moeten de leerlingen de basisvaardigheden van het fietsen goed onder de knie
hebben. Ze moeten niet alleen rechtuit kunnen fietsen, maar ook goed kunnen
remmen, een bocht kunnen maken, of links-rechts kijken terwijl ze fietsen. Deze
handelingen moeten als ‘vanzelf’ gaan, zodat een kind ze -zonder erbij na te
denken- kan uitvoeren. Praktisch oefenen met de fiets is dus heel belangrijk!
Laat uw kind veel fietsen en geef aanwijzingen tijdens een fietstochtje. Voor de
beginnende fietser is het belangrijk te oefenen in het handig worden met de fiets,
dus; lopen met de fiets aan de hand, opstappen, wegrijden.
Wanneer uw kind zich zeker voelt op de fiets, kunt u elementen toevoegen als;
hand uitsteken, bocht fietsen, versnellen en een noodstop maken.
Fietskeuring
Onze werkgroep Verkeer heeft een voorkeuring gedaan van de fietsen van de
leerlingen van groep 7. Op deze manier kunnen ze zich voorbereiden op de echte
fietskeuring van maandag 11 maart. De meeste fietsen waren gelukkig in orde.
To Be op het Palet
De afgelopen tijd hebben de kinderen les gehad van To Be. De kleuters hebben
heerlijk gedanst, in de andere groepen werd ukelele- les gegeven en weer andere
groepen kregen drama les. De kinderen vonden het erg leuk en het is dan ook
zeker voor herhaling vatbaar

Excursie groep 8
Op 26 februari stond er voor groep 8 een excursie op het programma. Deze
ochtend werden er 2 bedrijven bezocht. IHC sealing solutions en Maat heftrucks.
We begonnen bij IHC. Het bedrijf richt zich op het leveren van afdichtingen voor
roterende assen. De kinderen zagen tijdens een rondleiding hoe het proces verliep
van tekening naar product. Na afloop kregen de kinderen een Tshirt en een pen.
Bij Maat kregen de kinderen een bouwhelm op, keken naar een powerpoint en
mochten zelf een heftruck besturen. Het was een leuke en leerzame ochtend

Huwelijksaanzoek juf Sabina
Terwijl alle kinderen en juf Sabina dachten dat we op vrijdagmiddag 14 februari
een uitreiking van een school op seef label kregen was er toch iets heel anders
aan de hand. Zonder dat juf Sabina het wist, had haar “Jur” in het geheim een
huwelijksaanzoek voorbereid. Groep 7 werd op het laatste moment ingelicht,
zodat het echt een verrassing voor haar zou blijven. Toen alle kinderen beneden
in de hal verzameld waren, in afwachting van het school op seef label, stuurden
we juf Sabina terug naar boven om het fototoestel te halen. Terwijl zij boven was
kreeg haar groep een aantal borden uitgedeeld. Toen juf Sabina beneden kwam
draaiden de kinderen de borden om en de zin: WIL JE MET ME TROUWEN kwam
tevoorschijn. En daarna kwam Jurian aangelopen, viel op zijn knieën en herhaalde
deze zin nog eens. En haar antwoord……. was natuurlijk JA! Wij wensen juf Sabina
en haar Jurian veel plezier met de voorbereiding van hun huwelijk!

