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Schooljaar 2013-2014 is alweer bijna ten einde. Het is voor Het Palet een
succesvol jaar geweest. Goede leeropbrengsten, prima cito eindtoets en een
groeiend aantal leerlingen.
Wij kijken dan ook terug op een fijn en intensief jaar.
De hulp van u als ouder is voor ons van grote waarde. Uw inzet heeft er o.a. toe
geleid dat wij met alle leerlingen op excursie konden. Maar ook de lees hulp en
hulp bij tal van andere activiteiten zijn van meerwaarde voor de leerlingen.
Neem nu het schoonmaken van de kleuterspullen. Uw kind heeft er fijn
meegespeeld, maar ook de nieuwe kleuters vinden het fijn om met schone
materialen te starten. Het is de minst leuke hulpactiviteit, maar wel erg
dankbaar.
Tijdens de high-tea, georganiseerd door de OR, heb ik de meeste hulp-ouders al
verteld hoe zeer de betrokkenheid van u als ouder bij de school zijn uitwerking
heeft op uw kind. Leerlingen van betrokken ouders, in welke vorm dan ook,
gedijen beter in een school.
Wij hopen dan ook dat we komend schooljaar weer een beroep op u kunnen
doen.
De leerlingen van groep 8 hebben hun basisschooltijd afgesloten met de disco en
een spetterende musical ‘ De TV Kantine’. Maandagavond zijn de leerlingen
opgehaald bij school in een discobus . De chauffeur had er blijkbaar zin in, want
hij is drie kwartier door het dorp blijven rijden. Meester Willem als bijrijder
voorin de bus. Zelf heb ik voor het eerst van mijn leven in zo’n bus meegereden.
Het was voor oma een hele belevenis. De avond is verder gegaan in de hal waar
een DJ volop de bekende nummers heeft gedraaid. Het is ieder jaar weer
anders. Deze groep leerlingen hebben er echt een feest van gemaakt. Naast het
dansen hebben de kinderen lekkere cocktails gemaakt en zijn ze op de foto
gezet . De OR heeft er weer hard aan gewerkt. En wat is er hard geoefend met
de musical! Over de rolverdeling was goed nagedacht. Het is een heel
verrassende avond geworden. Prachtig decor waarin de acteurs, allen gekleed,
gekapt en geschminkt door Karin Verbeek en Nesia van Heugten goed tot hun
recht kwamen.
Terwijl wij langzamerhand het schooljaar afsluiten, zijn er ook alweer veel zaken
gepland voor het komend jaar. Wij zijn blij u te kunnen melden dat we na jaren
wachten eindelijk naast godsdienstonderwijs ook humanistisch
vormingsonderwijs kunnen aanbieden. Op dit moment is nog niet bekend of er
ook een leerkracht voor Islamitisch vormingsonderwijs beschikbaar is. Zodra dit
bekend is laat ik het weten. Begin van het schooljaar ontvangt u een
informatieboekje waarin de jaarplanning staat.
Volgend schooljaar zal in ieder geval in het teken staan van afscheid. Wij
nemen eind december afscheid van juf Wil en in juli van meester Coonen. Raar
idee hoor.
Ik bedank u van harte voor het vertrouwen en de prettige samenwerking en zie
u graag gezond terug op 1 september.
Fijne vakantie,
Vera Doejaaren

Verkeersdiploma’s behaald in groep 7
De kinderen in groep 7 hebben, heel lang, hard geoefend voor het landelijke
verkeersexamen van VVN. Op 10 april was het theorie verkeersexamen. De
kinderen waren erg zenuwachtig: “Zullen we het allemaal wel halen?”
Op 8 mei was het praktijk verkeersexamen. De kinderen moesten ’s ochtends op
de fiets in tweetallen een route door Alblasserdam fietsen. Zij waren weer erg
gespannen en het weer zat helaas niet mee. Het kwam met bakken uit de hemel.
Tijdens de fietsroute stonden er verschillende mensen van VVN om de kinderen te
beoordelen.
Na lang wachten kwam ’s middags eindelijk het verlossende woord. Twee dames
van VVN kwamen vertellen dat alle kinderen uit groep 7 van Het Palet geslaagd
waren voor het praktijk- en theorie verkeersexamen. In de klas heerste veel
blijdschap.
De kinderen uit groep 7 van Het Palet hebben enige tijd geleden hun
verkeersdiploma van VVN ontvangen. Die kunnen ze mooi in hun zak steken!
Musical en afscheidsavond groep 8
Het is nog maar twee dagen geleden dat voor onze kinderen van groep 8 de
allerlaatste avond met elkaar gepland stond: de musical. Maanden van
voorbereiding, oefenen en bijschaven gingen hieraan vooraf. Maar wat een fijne
groep om mee te werken!
Dit was dan ook zeker te zien aan het optreden van deze kanjers, afgelopen
woensdag. De zenuwen gierden bij sommigen door het lijf. Maar gelukkig konden
ze eerst nog genieten van de powerpoint van meester Ruud over de werkweek.
Daarna was het dan toch echt zover: de musical, met als titel: de tv kantine. Een
musical over het wel en wee van onze bekende Nederlanders. De zaal genoot van
de grapjes en het goede acteerwerk. De zenuwen bleken achteraf niet nodig
geweest te zijn. En wat fijn, de hulp van Karin Verbeek en Nesia van Heugten,
waardoor ook achter de schermen alles op rolletjes verliep. Ook Jonathan en Ruud
Huisman bedankt voor de acteertips en de techniek.
Na de musical werden alle leerlingen en het team het podium op gevraagd.
Hier kregen ze allen een persoonlijk woordje van juf Vera en daarna een
tasje met hierin allerlei herinneringen aan hun tijd op het Palet
Wat de andere meesters en juffen niet wisten, was dat groep 8, toen
de andere groepen op schoolreis waren, ook een lipdub hadden opgenomen.
Deze werd na de musical dan ook als verrassing voor het team getoond.
(Deze verschijnt binnenkort op onze site). Daarna liep de avond ten einde
en na nog een laatste groet vertrokken ‘onze’ kinderen dan echt.
Oftewel zoals de kinderen zongen:
Dit was het dan, een musical
Het laatste hier op school
Zingen, dansen en acteren,
als een ster, als popidool.
Van de televisie of van de radio.
Vanavond maakten wij de show

