Alblasserdam, 14 november 2014

AGENDA
17 NOVEMBER
VOORLICHTING OUDERS
GROEP 8
18 NOVEMBER
BEZOEK
TENTOONSTELLING
GROEP 6, 7, 8
19 NOVEMBER
GROEP 5 T/M 8 VRIJ
24 NOVEMBER
PIETENBAND
DEZE WEEK
RAPPORTGESPREKKEN
GROEP 3 T/M 8
28 NOVEMBER
RAPPORTEN 3 T/M 8
MEE
5 DECEMBER
SINTERKLAASVIERING

Graag willen wij u en alle kinderen van Brede School Het Palet uitnodigen voor
een spetterend optreden van:
Pietenband “De Gouden Pepernoot” op maandagavond 24 november
2014 van 18.30 tot 19.30 uur.
Dat deze avond weer een geweldig meezingfestijn zal worden voor de kinderen,
spreekt voor zich. We moeten echter wel rekening houden met de grootte van
de hal zodat er per gezin niet meer dan 1 begeleidend persoon entree kan
krijgen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Jassen worden bij binnenkomst naar de
klas van uw kind gebracht, waar ze ook een schoen mogen zetten. Na afloop
van het programma staat er in de eigen klas drinken met iets lekkers klaar voor
de kinderen.
Na dit gezellige meezingfestijn zijn we op school nog lang niet uitgefeest.
Alle kinderen weten het al…… nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover.
Vrijdag 5 december zal Sinterklaas het Palet bezoeken om zijn verjaardag te
vieren. Dit wordt natuurlijk een geweldig feest waar we allemaal, groot en klein,
naar uitkijken. Alle kinderen worden om 08.25 uur in de groepslokalen
verwacht, zodat we op tijd met het feest kunnen beginnen.
Om 08.30 uur gaan we naar buiten om Sinterklaas en zijn Pieten te
verwelkomen. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om naar de aankomst
van de goede Sint bij ons op school te komen kijken. Na aankomst van de Sint
zingen we in de hal waarna de kinderen in de eigen lokalen het feest verder
vieren volgens de gewone schooltijden. Groep 1 t/m 4 heeft tot 12.30 uur les en
groep 5 t/m 8 tot 14.30 uur.
Met vriendelijke groet, mede namens de Sint en zijn pieten,
De Sinterklaascommissie.
(Fietsen moeten 5 december op het peuterplein worden neergezet, aan de
achterkant van de school).
School Op Seef
Afgelopen woensdag is er weer een School Op Seef ochtend geweest voor de
groepen 6, 7 en 8. Onder begeleiding van de eigen leerkracht, de werkgroep
verkeer en hulpouders zijn de kinderen naar het Raadhuisplein gefietst om daar
de oefeningen te doen om het onderdeel trapvaardig af te ronden. Gelukkig zijn
er maar een paar spetters regen gevallen.
Alle kinderen hebben het onderdeel trapvaardig gehaald met genoeg punten. 50
punten was het maximaal te halen punten. De onderdelen remmen, een “achtje”
fietsen en slalommen gingen prima. Maar er blijven toch twee lastige onderdelen
bij de oefeningen:

Hand uitsteken, over je schouder kijken om te zien welke kleur het
kaartje heeft dat wordt opgestoken ( ziet het kind wat er achter zich
gebeurd als het kind over de schouder kijkt )

Bekertje pakken, over de schouder kijken en met één hand door de
bocht fietsen.
Wilt u met uw kind blijven oefenen met het hand uitsteken en over de schouder
kijken? Dit is erg belangrijk voor de verkeersveiligheid van uw kinderen!
Alle hulpouders: bedankt voor het helpen!

Halloweendisco groep 8
“Oh, gaaf, tof, cool” klonk het maandag 27 oktober uit de kelen van de leerlingen
van groep 8 toen ze de tot Halloween omgetoverde klas binnen kwamen.
Overal hingen brandende lampjes, enge monsters en lichtgevende heksen. Aan
het plafond hingen grote spoken. Pompoenen en lampions met knipperende
lichtjes sierden de klas. Hier en daar bungelden lichtgevende skeletjes en zelfs
een groot “doodshoofd” ontbrak niet. De bijpassende muziek maakte het geheel
compleet.
De lessen werden ’s morgens iets aangepast. Eerst werd uitleg gegeven over de
geschiedenis van Halloween. Het feest Halloween, zoals wij dat nu kennen, is
namelijk ontstaan uit meerdere feesten gevierd door verschillende culturen.
Daarna werden door de leerlingen heksjes gemaakt .
Woensdag 29 oktober was het speellokaal helemaal klaar voor… de
halloweendisco. Klokslag zeven gingen de ‘griezels van groep 8’ drie uur lang uit
hun dak. De muziek werd verzorgd door de bekende Alblasserdamse DJ Lesley
Wijninga. De OR-ouders (mevr. Buis en mevr. Klop) hadden het halloweensnoep,
-drank en -spelletjes voor hun rekening genomen (zie foto’s op: palet.opa.nl)
De leerlingen vonden het een gezellige, griezelige avond en nu maar hopen dat ze
die nacht ook griezelig goed geslapen hebben!!
Laat u verrassen
Op vrijdag 28 november a.s. krijgen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hun
eerste rapport van dit schooljaar mee. Altijd weer een leuk moment. Wij zijn trots
u te kunnen melden dat wij er in zijn geslaagd dit jaar een geheel vernieuwd
rapport te kunnen presenteren. Zowel de inhoud, de lay-out en de omslag zijn
vernieuwd. Er is gekozen voor een duurzame omslag, waardoor het rapport er
netjes uit blijft zien.
Tijdens de rapportgesprekken zal de leerkracht u van de nodige informatie
voorzien over het inhoudelijke deel.
De Stichting Openbaar Onderwijs heeft het ons financieel mogelijk gemaakt om
een dergelijk rapport te ontwikkelen.
Nog meer nieuws
Al weken lopen wij met een geheim rond dat we eindelijk met u mogen delen.
Juf Babette Nϋhn is zwanger!! Zij hoopt eind april te bevallen. Juf Babette werkt
tot 20 maart en komt na de zomervakantie weer op school terug. Wij wensen
haar een fijne zwangerschap.
Omdat ook Juf Wil met pensioen gaat hebben wij intern de nodige hoofdbrekers
gehad, maar we zijn er helemaal uitgekomen.
Juf Wendy start na 1 januari naast juf Babette in groep 3 en zal het na 20 maart
helemaal overnemen. Juf Wendy heeft vorig schooljaar in dezelfde periode in
groep 3 als LIO-stagiaire ervaring opgedaan. Ik heb er dan ook het volste
vertrouwen in dat het aan de begeleiding van de leerlingen niets zal ontbreken.
Juf Wil werkt natuurlijk ook twee dagen in groep 1-2B. Ook daar zal Juf Wendy
haar gaan vervangen. Echter na 20 maart, als Wendy fulltime groep 3 gaat doen,
mogen we onze oude vertrouwde juf Marianne weer verwelkomen. Juf Marianne
heeft al vaker een langdurige vervanging gedaan bij de kleuters en samengewerkt
met juf Brenda.
En als we dan toch bezig zijn……… Ook in groep 1c gaat er na in het nieuwe jaar
iets veranderen.
De stageperiode van Juf Yris loopt eind januari af. Zij gaat dan haar laatste
gedeelte van haar opleiding afronden. Dit betekent dat juf Annet op maandag
dinsdag en woensdag blijft en op donderdag en vrijdag juf Gerda in de groep
werkt.
Juf Gerda werkt dan op dinsdag en woensdag in groep 4, i.p.v. woensdag en
donderdag. Zij ruilt een dag met Juf Liesbeth.
Brug over De Noord bestaat 75 jaar.
De leerlingen van de groepen 6-7en 8 zijn door de Historische Vereniging
uitgenodigd om op 18 november de tentoonstelling 75 jaar Brug De Noord te
bezoeken in Landvast. Zij zullen onder schooltijd met de leerkracht een bezoek
brengen om e.e.a. te leren over de historie van deze, voor Alblasserdam,
belangrijke brug. In de klas is vooraf aandacht besteed aan dit jubileum en na het
bezoek van de tentoonstelling wordt er per groep een opdracht uitgevoerd
waarmee de leerlingen meedingen naar prijs.

