Alblasserdam, 14 oktober 2016

AGENDA
VRIJDAG 28 OKT
HALLOWEENDISCO
GROEP 5 T/M 8
WOENSDAG 2 NOV
SCHOOL OP SEEF
GROEP 6, 7 EN 8
DONDERDAG 3 NOV
SCHOLENMARKT
GROEP 8

School op Seef
Op woensdag 21 september hadden de groepen 3, 4 en 5 hun eerste School op
Seef dag van dit schooljaar.
Spannend, vooral voor de kinderen van groep 3, die ze voor het eerst
fietsoefeningen mochten doen! We hadden prachtig weer. De kinderen van
groep 3 en 4 moesten onder andere een noodstop maken en om obstakels heen
fietsen. De “hand uitsteken” en dus maar met één hand aan het stuur fietsen,
was nog best lastig.
Nog even een tip voor de ouders/verzorgers; let op de hoogte van de fiets van
uw kind. Er waren best een aantal kinderen met een te grote fiets. Wij merken
dat kinderen hier erg onzeker van worden, omdat het op- en afstappen en dan
wegrijden heel lastig is. Bij het maken van een noodstop is een te grote fiets
niet handig en soms zelfs gevaarlijk.
Groep 5 heeft op het kruispunt van de Van Eesterensingel geoefend. Wat was dit
nuttig! Bedankt alle hulpouders.

Wij worden groot
Het gaat hard met de leerlingen uit groep 3. Nog een beetje kleuter aan het
begin van het schooljaar, maar nu zijn zij echt kleuter af.
Daarom kunnen zij na de herfstvakantie ook zelfstandig naar binnen. De juf
komt de kinderen ophalen van het plein en loopt gezamenlijk met hen naar de
klas. Natuurlijk zijn de ouders op woensdagochtend van harte welkom tijdens de
inloop.

Voedselbank
Vorig jaar heeft u massaal producten voor de voedselbank in Alblasserdam
ingeleverd.
Ook dit jaar heeft de voedselbank ons gevraagd om weer producten te
verzamelen, want het is nog steeds hard nodig!
Ongeveer 100 gezinnen in Alblasserdam zijn afhankelijk van de voedselbank.
Wij vragen u dit jaar weer om hulp.
Er komt beneden een krat te staan waar uw kind de producten kan inleveren.
De voedselbank vraagt naar lang houdbare producten. Elke laatste vrijdag van de
maand komt de voedselbank de kratten ophalen. Vrijdag 28 oktober worden de
eerste kratten opgehaald. Wij hopen op uw giften!
Gratis huiswerkbegeleiding
Voor leerlingen bestaat de mogelijkheid om hulp te krijgen bij het huiswerk.
De huiswerkbegeleiding wordt elke dinsdag tussen 18.00 en 20.00 uur
georganiseerd in de bibliotheek van Alblasserdam. De vrijwilligers zijn bekwaam
op verschillende gebieden en helpen b.v. bij het leren van repetities voor
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, hulp bij taal, rekenen of begrijpend
lezen.
Kinderboekenweek groep 8
Wij hebben voor de Kinderboekenweek in groep 8 een oude woonkamer gemaakt
in een hoek van de klas. Er staat een oude stoel, een tafeltje, er staat een kleine
open haard, er ligt een kleed op de grond en nog veel meer spullen van vroeger.
Ook zijn er foto’s gemaakt van onze gezichten en die zijn bewerkt met een app,
waardoor we eruitzien of we heel oud zijn. Die foto’s zijn op printpapier uitgeprint
en vervolgens op een vel goudpapier geplakt. Dat gouden papier was dan het
fotolijstje en we hebben zelf een leuk patroontje geknipt in de randen. De klas
hebben we verder versierd met knutselwerkjes, waarin we onszelf maakten als we
100 zijn. Op de computer hebben we borden gemaakt in een word-document voor
opa en oma, in verschillende lettertypen. We hebben ook met z’n allen een dansje
ingestudeerd op het liedje voor altijd jong. Dat lied met dansje hebben we
opgenomen op het plein. De film werd afgespeeld op het bord tijdens de
kijkavond.
Gemaakt door Laura en Tino

Kinderboekenweek
Wat was het leuk! De Kinderboekenweek met als thema opa’s en oma’s. In alle
klassen is er hard gewerkt aan het thema. Van knutselwerkjes tot gesprekken
over heel lang geleden. Ook kwamen er opa’s en oma’s voorlezen in de groepen
en hebben de kinderen afgelopen donderdag veel kunnen leren van de
verschillende activiteiten die werden verzorgd in de klassen. Denk daarbij aan
borduren, appelmoes maken, luisteren naar verhalen over de Biesbosch en oudHollandse spelletjes spelen.
Dit kon natuurlijk niet zonder de hulp van vele opa’s en oma’s en andere
hulpouders. Hartelijk dank daarvoor!
Als afsluiting hadden we een drukbezochte kijkavond. Leerlingen mochten door
middel van een speurtocht alle klassen bekijken en op zoek naar letters die
samen een zin vormden.
Het waren twee leerzame en gezellige weken!

Graag zien wij de kinderen op maandag 24 oktober
weer terug op school.
Brede school Het Palet

