Alblasserdam, 18 december 2014

AGENDA
19 DECEMBER T/M
5 JANUARI
KERSTVAKANTIE

2014 houden we voor gezien
En weer is het december. Ongelofelijk hoe snel de tijd gaat, zeker als het
gezellig is. Afgelopen jaar hebben we met plezier gewerkt en is er veel gedaan.
Iedere keer weer straalt de school aan de Van Eesterensingel. Mede door de
inzet van Meester Willem en zijn club actieve ouders die de school versieren in
het gewenste thema.
De inloopochtenden worden goed bezocht en aansluitend komen de gesprekken
in de hal aan de grote tafel los. Hier ontstaan weer leuke initiatieven en worden
contacten gelegd. Dit maakt Het Palet uniek. De sfeer die wij met elkaar maken
is goed, maar wat goed is moet goed blijven!
We praten MET elkaar, niet over elkaar.
Het is raar dat we een van onze gewaardeerde collega’s uitzwaaien. Juf Wil, met
al haar specifieke kenmerken zullen wij zeker gaan missen. Wij wensen haar
natuurlijk een lang en gezond pensioen toe.
Ouders van de OR en de MR zetten zich het hele jaar in voor de school en
vergaderen met grote regelmaat in de avonduren, naast hun eigen baan. Zonder
deze mensen kan geen enkele school draaien. Wij realiseren ons dit terdege.
Met elkaar gaan we 2015 tot een geslaagd jaar maken. Ongetwijfeld met een
lach en een traan, maar we kunnen het aan.
Vanaf deze plaats wens ik u allen hele fijne feestdagen en een goed 2015.
Terugblik Sinterklaasfeest,
We hebben de “Sinterklaasperiode” weer achter de rug en wat is het leuk
geweest! Onze vaste piet “Pedro” heeft Het Palet veelvuldig bezocht en zelfs
gelogeerd in het “Pietenhuis” naast onze school. De Pietenband met de
danspieten en camerapiet, pietengym met een echt “pietendiploma”, het
bezoekje aan het “Pietenhuis”, snoepversieren, een bezoek van de “voorpiet”
aan alle klassen en op 5 december de komst van Sint; groot en klein heeft er
veel plezier aan beleefd. Voor de leerkrachten was het even spannend omdat er
een beroep op hen gedaan werd om als “hulppiet” aan te treden op 5 december.
Juf Wil bleek hiervoor het meest geschikt omdat zij o.a. de mooist gestreepte
legging uit de kast kon trekken. Die heb je tenslotte wel nodig als je klauterend
over de daken overal pakjes moet bezorgen met Pedro. Vrijdagochtend werd juf
Wil samen met Pedro teruggevonden in het “pietenhuis”. Alle kinderen en de
Sint moesten wel hard roepen (en lachen) buiten want Juf Wil en Pedro hadden
het natuurlijk heel druk gehad en zich bijna verslapen in dat gezellige huisje.
Gelukkig kon juf Wil supersnel haar flitsend gestreepte legging aantrekken en
kon het feest vrijdag op tijd beginnen. De Sint heeft alle kinderen die dag weer
blij kunnen maken met een kado of surprise.
Sint, alle pieten en de ouders die geholpen hebben met dit feest verdienen een
dik compliment voor al het werk dat verzet is. Dank jullie wel!
School op Seef
Het thema van de kalender, dat we deze maand bespreken, is zichtbaarheid.
Want herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen, met vaak regenachtig
weer. Het is dan belangrijk om er voor te zorgen dat de kinderen goed
zichtbaar zijn in het verkeer. Kinderen die ‘geen zin’ hebben om hun licht aan te
doen, of die reflecterende materialen op hun tassen en kleding niet nodig
vinden, hebben vaak niet in de gaten dat ze pas op het allerlaatste moment
zichtbaar zijn voor medeweggebruikers.
U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad gaat met een
fiets met goed herkende verlichting en reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend
materiaal aanbrengen op tassen en kleding. Zelf het goede voorbeeld geven
helpt natuurlijk ook!

Schoen zetten groep 8
Donderdag 20 nov. kreeg groep 8 onverwachts bezoek van de voorpiet.
Natuurlijk werden er enkele liedjes ten gehore gebracht. Als beloning voor dit
spontane spektakel ontvingen de leerlingen een flinke hoeveelheid pepernoten.
Vervolgens moesten ze Piet beloven om hun kartonnen schoentje voor het bord
te zetten. Ook meester Coonen mocht zijn schoen zetten. De leerlingen keken
enigszins verbaasd toen deze een schoen met maat 100 tevoorschijn toverde.
Hierop volgde natuurlijk (de meester kennende) een rekenles verhoudingen.
Maandagmorgen hadden de leerlingen verdacht veel haast om het klaslokaal
binnen te komen. De teleurstelling was echter van hun gezichten te lezen, toen ze
zagen dat er slechts een pepernootje in hun schoentje zat. Meester Coonen echter
glunderde omdat hij in zijn superschoen een zak met wel 100 pepernoten vond.
Weer volgde een rekenles verhoudingen. Tijdens deze les ontdekte een van de
leerlingen in de superschoen een brief. De tekst, geschreven door Piet, luidde:
“Piet had eens zin om jullie te foppen, daarom is hij het snoep gaan verstoppen”.
Een speurtocht door de school en op het dakplein volgde. Na het lezen van een
aantal gepepernootachtige teksten, ontdekten ze tenslotte de vindplaats. Het
snoepgoed was door Piet achter het bord verstopt. Meester Coonen was hier
gelukkig niet van op de hoogte. Daardoor kwam de verstopte verrassing toch nog
op de goede plek terecht nl.in de monden van de leerlingen.
Werkzaamheden rond de school
Op 5 januari 2015 start aannemer Hak in opdracht van de gemeente met de
uitvoering van project Van Eesterensingel.
Dit project loopt tot ongeveer 19 juni en zal voor de ouders van Het Palet enige
consequenties hebben met parkeren. Houdt u hier a.u.b. rekening mee, voor de
veiligheid van uw en andermans kinderen.
De ontsluiting Seniorstraat / Randweg wordt gedurende de werkzaamheden
opengesteld voor uitgaand verkeer. De aannemer maakt een verkeersplan en
plaatst de juiste bebording.
In de school hangt een faseringstekening waarop u kunt zien waar en wanneer er
wordt gewerkt.
Uiteindelijk leidt dit tot een mooi vergroot plein voor de kleuters en een
overzichtelijke plek waar u uw kind kunt ophalen na schooltijd.
Goed voornemen
Mocht u nog geen goed voornemen hebben voor 2015, dan willen wij u daar best
aan helpen.
Zorg dat uw kind(deren) om 8.30 uur in de klas zit(ten).
Het lijkt zo simpel, maar de ervaring leert ons dat het voor veel ouders een hele
klus is om
’s ochtends op tijd op school te zijn. Dit is echt bijzonder storend voor de
leerkracht en de leerlingen die wel op tijd zijn. De concentratie van de groep
wordt dan wel erg op de proef gesteld. En laten we eerlijk zijn, uw baas stelt het
ook niet op prijs wanneer u niet op tijd op uw werk bent. Na enkele keren zal er
ook aan u gevraagd worden wat u hier aan denkt te gaan doen. En dat is nou ook
de vraag van ons. U geeft als ouder geen goed voorbeeld als uw kind steeds te
laat de klas in komt. Bovendien voelt een kind zich er ook niet prettig bij.
Vera Doejaaren
Even voorstellen: Stichting KIDS Alblasserdam
Toen dhr. Blase afscheid nam als burgemeester, heeft hij de Stichting KIDS
Alblasserdam opgericht. U hebt het vast in de media gelezen. Ondergetekenden
hebben de eer de eerste bestuursleden van deze stichting te zijn. Wij zijn er om
Alblasserdamse kinderen met een droom, talent of goed idee proberen verder te
helpen als ze zelf even vastlopen. Bijvoorbeeld door het inzetten van verschillende
netwerken of door financieel een steentje bij te dragen.
De website van KIDS is inmiddels klaar: www.kids-alblasserdam.nl. Graag
brengen wij deze onder de aandacht van alle ouders van basisschoolkinderen in
Alblasserdam. Heeft uw kind een droom en is hij/zij zoekende? Bekijk dan samen
de website en stuur evt. een droom in!
Met vriendelijke groet,
Barbera Struis – de Haan (voorzitter)
Catharina Leeuwis (secretaris)
Arjan Zwaan (penningmeester)
Emine Osmanoglou (lid)

Les “Illegaal vuurwerk” in groep 8
Vorige week kreeg groep 8 bezoek van Arnoud van Rijnsoever. Arnoud kwam
namens Jeugd-Punt/ Jongerenwerk Alblasserdam een les geven over vuurwerk.
Eerst werd een video bekeken. Minder leuke knallende beelden passeerden de
revue. In het daarop volgende klassengesprek konden de leerlingen vertellen
welke gevaren er zichtbaar gemaakt waren en wat de gevolgen hadden kunnen
zijn. Vervolgens werden de vier W’s behandeld.
Wie mag vuurwerk kopen? (personen van 16 en ouder)
Wat? (Legaal vuurwerk)
Waar? (verkooppunt met vergunning)
Wanneer? (29, 30 en 31 dec.)
Het gekochte vuurwerk mag op 31 dec. tussen18.00 uur tot 02.00 uur
afgestoken worden. Kinderen van 12 jaar en ouder die zich niet aan de afspraak
houden, kunnen te maken krijgen met Bureau Halt. Een alternatieve straf is dan
het gevolg.
Illegaal vuurwerk heeft geen lont. Je strijkt het aan zoals een lucifer. D.m.v. een
bordtekening en m.b.v. het vuurwerkmapje kon Arnoud de leerlingen duidelijk
maken waar het gevaar schuilt. Oud vuurwerk is ook illegaal, omdat het vuurwerk
vochtig is geworden. Het klontert. Het lont wordt dan een schietlont, d.w.z .het
vervoert het vuur heel snel.
Aan het eind van deze boeiende les kregen de leerlingen een boekje met leerzame
informatie.
En nu maar vurig hopen dat de leerlingen verstandig met vuurwerk zullen
omgaan.
WIST JE DAT?
De helft van de vuurwerkslachtoffers is jonger dan 21 jaar.
30% van de vuurwerkslachtoffers heeft zelf niks afgestoken. Ze zijn geraakt door
vuurwerk van een ander.
De meeste verwondingen door vuurwerk zijn aan de ogen. Draag daarom een
veiligheidsbril en houd afstand.

Kerstviering
De kerstviering dit jaar was weer erg geslaagd. Alle kinderen zagen er prachtig uit
en er is thuis weer hard gewerkt om allerlei lekkers op de tafels te krijgen. Aan
het begin van de avond werd al dat lekkers binnen gebracht en konden de ouders
een kijkje in de mooi versierde klassen nemen. Daarna kon het kerstdiner
beginnen. Een lopend buffet in een sterrenrestaurant is er niks bij! Voor de
kinderen lag er onder de boom nog een leuk cadeautje. Na het eten ging iedereen
naar het speellokaal voor een mini kerstconcert. We hebben veel geoefend en dat
was te horen. Kortom: het was erg gezellig! Bedankt allemaal.

