Alblasserdam, 17 oktober 2014

AGENDA
18 T/M 27 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE
30 OKTOBER
GROEP 5 T/M 8 VRIJ
5 NOVEMBER
SCHOOLONTBIJT
24 NOVEMBER
PIETENBAND

Schoolzwemkampioenschappen
Eindelijk, het zwembad is klaar. Dat moest natuurlijk feestelijk geopend worden.
Voor de schoolkinderen zijn er wedstrijden georganiseerd. In totaal hebben 120
basisschool leerlingen meegedaan aan de wedstrijden.
Voor Het Palet stonden ongeveer 20 kinderen startklaar, begeleid door twee
enthousiaste moeders. Het werden spannende races. Na het zwemmen van de
individuele nummers konden de kinderen meedoen aan een ludieke estafette.
Wat een snelle waterratten zitten er op Het Palet. Daan Kouwenhoven
verbeterde zijn persoonlijk record.
Pablo Lorijn, onze jongste deelnemer, is derde geworden bij de jongens in zijn
leeftijdscategorie. Heel goed gedaan!
Uiteindelijk mochten Dinand van Weert en Daan Kouwenhoven op zaterdag,
onder toeziend oog van Pieter van den Hoogenband, de finalewedstrijd
zwemmen.
Dinand is 6e geworden bij de jongens en Daan heeft toen nogmaals zijn
persoonlijk record verbeterd en werd eerste. Super!!!
Stilletjes hoop ik dat hij de nieuwe ‘Van den Hoogenband’ wordt.
School op Seef
Afgelopen woensdag hebben wij alweer de tweede School op Seef dag gehad op
onze school. Op deze dag waren de groepen 6, 7 en 8 aan de beurt voor het
onderdeel Trapvaardig. Ze zijn onder begeleiding naar het Raadhuisplein gefietst
om daar diverse fietsvaardig oefeningen uit te voeren. Op 24 september hebben
alle groepen 1, 2 en 3 al geoefend met oversteken.
Ook is vorige week in groep 6 een enquête gehouden onder de ouders. We
hebben in kaart gebracht welke verkeerssituaties als onveilig worden ervaren op
weg van huis naar school. Deze gevaarlijke oversteekplaatsen, rotondes e.d.
gaan wij in onze lessen behandelen. In groep 4 wordt een wandelroute gelopen
langs diverse punten. Groep 5 zal een verkeersborden speurtocht houden en in
groep 6 komt een educatieve fietsroute “van huis naar school”. Tevens zullen
wij met de Gemeente praten over de onveilige plekken.
In de enquête kwam ook naar voren dat het parkeergedrag voor de school nog
steeds voor onveilige situaties zorgt. Dus een vriendelijk verzoek aan alle
mensen rondom de school: PARKEER IN DE PARKEERVAKKEN EN NIET OP DE
STOEP. Als u uw kind ophaalt, wilt u dan op de stoep wachten zodat het verkeer
niet gehinderd wordt.
Op voeten en fietsen naar school
In groep 6 en 7 is deze week aandacht geweest voor het “op voeten en fietsen
naar school” thema van Veilig Verkeer Nederland. Wij willen de kinderen laten
nadenken over de voordelen van het zelf lopend of fietsend naar school komen.
Ze konden stickers verdienen en de klas met de meeste stickers heeft een
traktatie gekregen. Goed zo! Ga zo door.

Pietenband
De datum van de pietenband is verzet naar 24 november. Zet u dit alvast in uw
agenda? Dan maken we er met zijn allen weer een feestje van!

Digipesten
Maandag 29 september kreeg groep 8 bezoek van dhr. Chris van Dijl van Bureau
Halt. De ouders waren al eerder d.m.v. een informatieblad op de hoogte gesteld.
De voorlichtingsles betrof o.a. het digipesten; pesten via internet of mobieltje.
Eerst werden de twee posters “Jonger dan 12 jaar” en “de Halt procedure” op het
bord bevestigd. Vervolgens bogen de leerlingen zich over het werkblad:
Criminaliteit en waarom. De begrippen graffiti, diefstal, heling, vuurwerk,
brandstichting, vernieling, baldadigheid, spijbelen en verboden terrein werden
uitvoerig besproken en vervolgens de motieven die ten grondslag kunnen liggen
aan het plegen van een delict (strafbaar feit). Wat er gebeurt als je betrapt wordt
bij criminaliteit werd de leerlingen duidelijk gemaakt d.m.v. de STOP-procedure
(voor kinderen jonger dan twaalf jaar)- en de HALT- procedure.
Daarna bekeken de leerlingen een dvd over digipesten. Een aantal getoonde
scenes werd door dhr. Van Dijl toegelicht waardoor de leerlingen zich meer
bewust werden van de gevaren en de risico’s van het gebruik van de digitale
wereld in het algemeen en digipesten in het bijzonder. In 2013 werd één op de
tien jongeren wel eens gepest op internet. Het gaat dan, zo vertelde dhr. Van Dijl,
om het plaatsen van kwetsende opmerkingen en/of foto’s over anderen op het
internet. Tijdens de voorlichting ging dhr. Van Dijl natuurlijk ook met de
leerlingen in gesprek over hun internetgebruik. Het bleek dat verschillende
leerlingen al kennis hadden gemaakt met negatieve ervaringen op dit gebied. De
heer van Dijl besprak vervolgens de gevolgen van digipesten voor zowel de dader,
het slachtoffer en andere betrokkenen. Ook werden er tips gegeven
(wachtwoorden geheim houden, opletten met downloaden en natuurlijk de
webcam) om zo veilig mogelijk gebruik te kunnen maken van de digitale wereld.
Het door de school gehanteerd pestprotocol, kwam uiteraard ook ter sprake.
En nu maar hopen dat deze les er toe heeft bijgedragen dat de leerlingen in de
toekomst behoedzamer zullen omgaan met internet en hun mobieltjes en dat ze
zich meer bewust zijn van de gevolgen van wat ze op het internet plaatsen.
Kinderboekenweek 2014
Met plezier kunnen we terugkijken op de vele activiteiten op school rondom het
thema ‘Feest’ van de kinderboekenweek. Feest is iets wat ons allemaal
aanspreekt en voor een goed feestje zijn we op Het Palet altijd te vinden. De
opening van het festijn op 1 oktober ging deze keer van start met een weergaloze
modeshow van feestkleding op een echte “catwalk”. Creatieve kinderen en ouders
hadden zich flink uitgeleefd op originele outfits en leerkrachten en kinderen lieten
zich dan ook van hun meest feestelijke kant zien. Het enthousiaste publiek droeg
natuurlijk nog extra aan de feestvreugde bij. De verschillende groepen hebben
vervolgens gewerkt met hun eigen “feestthema”. De groepen 1,2 en 3 gingen aan
de slag met werken en spelen rond het thema “verjaardagsfeest”. Vlaggetjes,
slingers, cadeautjes, vele werkjes en als afsluiting de verjaardagen van de juffen
hielden onze jongste leerlingen goed bezig. Groep 3 en 4 waren druk met “het
bruiloftsfeest”. In groep 3 speelde het verhaal van de verliefde bijtjes Zoem en
Zara. Na een romantisch etentje heeft Zoem Zara ten huwelijk gevraagd. De klas
moest versierd worden en de cadeautjes voor Zoem en Zara moesten geregeld
worden. De hele trouwplechtigheid is nagespeeld. Met muziek, ringen, foto, taart,
felicitaties en gezelligheid. Groep 4 kreeg flink wat huwelijkskandidaten met alle
alle mooie bruidjes en stoere bruidegommen in de klas. Zelfs de juffen hadden
hun trouwjurken weer te voorschijn getoverd. Een feestelijk versierde klas, allerlei
werkjes en een feest als afsluiting maakten er een geweldige week van.
Het Chinees Nieuwjaarsfeest in groep 5 en 6 was een kleurrijk en natuurlijk
feestelijk spektakel. In China gaat alles net iets anders en behalve creatieve
activiteiten was er ook veel te leren. Chinese lettertekens, lampionnen, vuurwerk,
draken en uiteindelijk de afsluiting met een heuse “drakenoptocht” en veel lawaai
maakten dit tot een feest om met plezier op terug te kijken.
Nu denkt u dat groep 7 en 8 dit alles niet meer kunnen overtreffen maar deze
groepen hebben in de feestweek met stijgende spanning naar hun eerste grote
“Prom” toegewerkt. Aan alles werd gedacht en gewerkt. Muziek, uitstraling, sfeer,
versiering van de klas, kleding en het uitnodigen van het meisje of de jongen voor
“het Feest” hield de gemoederen in school flink bezig. Het resultaat mocht er zijn
met natuurlijk een prachtige foto als herinnering.
Deze feestdagen hebben we veel ouders op school gezien, die hulp boden bij de
verschillende activiteiten. Fijn dat jullie er waren om ons allemaal te
ondersteunen met hand- en spandiensten.
Terugkijkend op deze week en al het plezier wat we gehad hebben, kunnen we
alleen maar zeggen “het was een Feest om niet te vergeten”.

Zieke juf
Juf Yvonne is de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen geweest. Zij heeft
een galsteen, waarvoor zij behandeld moest worden. Gelukkig is zij nu van de pijn
af en is ze weer aan het werk gegaan, maar de behandeling moet helaas nog een
keer opnieuw gedaan worden. Wij wensen haar veel sterkte en hopen dat ze na
de tweede behandeling weer de oude is.
Stagiaires bewegingsonderwijs
Meester Branko begeleidt twee stagiaires van de PABO opleiding. Suzan Peters en
Ellen Schipper doen de minor bewegingsonderwijs en zijn op donderdag bij
Branko om hun praktijkopdrachten te doen. Voor Het Palet betekent dit dat groep
4 les krijgt van deze dames.
Clubkasrun
Op donderdagavond 18 september stond een flinke groep sportieve Palet
leerlingen met hun vader en/of moeder boven aan de Dam. Het avondeten was
nog niet eens helemaal gezakt of het startschot klonk. Voor sommige leerkrachten
was de start al enerverend genoeg. Zij hebben niet gerend, maar in een flink
tempo gelopen. Verschil moet er zijn.
Met bewondering heb ik gekeken naar de kinderen en volwassenen die in een
hoog tempo verschillende rondjes liepen zonder enig teken van vermoeidheid.
Bedankt voor jullie inzet en hopelijk tot volgend jaar.
Interview Mirna Al Nasi
Een bestuurslid van de stichting KIDS, opgericht op verzoek van Burgemeester
Blase bij zijn afscheid, heeft een interview gehouden met Mirna uit groep 8. Mirna
heeft inmiddels twee boeken geschreven, is bezig met een derde en is volgens de
stichting een goed voorbeeld van een kind dat haar dromen probeert te
verwezenlijken.
Komend najaar gaat de website online en kunnen we het interview bekijken.
Sport in de Herfstvakantie
Nog een paar dagen naar school en dan is het weer lekker vakantie. Een vakantie
waarbij je niet stil hoeft te zitten.
Op zaterdag 18 oktober is het Grote Gymfeest van KDO. Dit is een feest waarbij
iedereen welkom is. Het is dan je kans om al je vriendinnen/vrienden mee te
nemen naar de gymzaal en te laten zien hoe leuk het is om te turnen!
Op dinsdag kan iedereen lekker komen freerunnen in de Weverstraat. Er zijn 2
uren voor verschillende leeftijden. Deze activiteit kost 1 euro. Inschrijven kan via
de site.
Jij komt toch ook?
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.abcalblasserdam.nl
Sportieve groet,
Lotte Blok
Het ABC Team
Combinatiefunctionaris Sport Alblasserdam

