Alblasserdam, 19 september 2016

AGENDA
WOENSDAG 21
SEPTEMBER
SCHOOL OP SEEF
GROEP 3,4 EN 5
FIETSEN MEENEMEN
MAANDAG 3
OKTOBER
OPENING PROJECT/
KINDERBOEKENWEEK
DONDERDAG 13
OKTOBER
KIJKAVOND PROJECT/
KINDERBOEKENWEEK

De eerste schoolbabbel van het nieuwe schooljaar
Een eerste schooldag in het nieuwe schooljaar blijft altijd
spannend voor een kind. Nieuwe leerkracht, nieuw lokaal, naast
wie mag ik zitten. Gelukkig is het in alle groepen goed verlopen.
Het is leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn om elkaar
weer te zien.
Dit geldt ook voor het team. Wij zijn altijd weer blij als we elkaar,
de leerlingen en de ouders gezond en uitgerust terugzien.
We hebben het natuurlijk wel getroffen met het weer, precies in
de eerste weken temperaturen boven de 30 graden. Vanwege het
continurooster zijn wij er geen tropenrooster gaan draaien. Het
was allemaal nog net te doen.
Groene Voetstappen
Brede School Het Palet doet van maandag 19 t/m 23 september
a.s. met de groepen 3 t/m 8 mee aan het project ‘groene
voetstappen’. Groene voetstappen is een landelijke
bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan
meedoen. Gedurende één week komen de kinderen lopend, met
de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar
school en verdienen daarmee groene voetstapstickers. Tijdens de
actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen
als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en
verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal.
Uw kind krijgt van school een stickerboekje en twee stickervellen.
Voor elke heen en/of terugreis in die week, die te voet of per fiets
wordt afgelegd, plakken leerlingen een groene voetstapsticker in
het stickerboekje. De bedoeling is dat wij met onze school zoveel
mogelijk ‘groene voetstappen’ verzamelen, zodat we een bijdrage
leveren aan de landelijke en internationale groene
voetstappenactie en de voetstappen aan het einde van de week
kunnen aanbieden aan de wethouder A. Kraijo.
Voor het slagen van deze ‘groene voetstappenactie’ hebben we
uw hulp als ouders ook nodig. We willen u vragen om ervoor te
zorgen dat uw kind in ieder geval tussen 19 en 23 september a.s.
zoveel mogelijk lopend of fietsend (of steppend of skatend) naar
school kan gaan. We willen niemand buiten sluiten, dus als dit
voor u niet lukt, neem dan even contact op met de leerkracht
over hoe uw kind dan wel mee kan doen.

Informatieavonden
Op 5 september heeft de informatieavond plaatsgevonden. Niet
alle ouders hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt of konden
om redenen niet aanwezig zijn. Daarom wordt de informatie ook
beknopt aan deze ouders uitgereikt.
Dit jaar is er voor gekozen om centraal in de hal de inleiding te
doen, zowel voor de onder- als voor de bovenbouw.
Voor de ouders die dit gemist hebben staan hieronder de
onderwerpen die zijn besproken.
Bekers
De leerlingen hebben van Campina een mooie beker gekregen om
hun drinken in te doen. Meester Willem heeft dit geregeld met als
achterliggende gedachten om afval te verminderen.
Wij werken als school al intensief mee om het afval te scheiden en
te verminderen. Hierdoor hopen we de leerlingen een stukje
bewustwording bij te brengen dat we zuinig moeten zijn op de
aarde en er wordt geld bespaard. Deze besparing komt doordat we
minder afvalcontainers moeten huren en laten ophalen.
U kunt zich voorstellen dat, wanneer alle 236 kinderen één pakje
drinken per dag meenemen en weggooien er na vijf dagen 1180
pakjes in de afvalcontainer verdwijnen. Wij snappen dat uw kind
twee keer per dag iets moet drinken, daarom één keer een beker
en één keer een pakje. Dit kan zijn een pakje melk van Campina of
een pakje van thuis. Campina komt hun lege melkpakjes ophalen,
maar niet de overige pakjes. Wij geven deze lege pakjes weer mee
naar huis. U kunt er ook voor kiezen om een
schoolmelkabonnement te nemen voor een of twee keer per dag.
Dan heeft uw kind dagelijks een vers en koel drankje (melk of
optimel).
Het oud papier dat we maandelijks ophalen en waarvoor wij een
vergoeding krijgen gaat t.z.t. stoppen. De gemeente wil dat alle
huishoudens het afval gaan scheiden en HVC komt dat dan in uw
straat ophalen. Dit gaat ons een aardig bedrag schelen per jaar,
waarvoor wij leuke extra activiteiten konden doen voor de
leerlingen. Dit willen wij blijven doen, daarom vragen wij uw
medewerking en het lege pakje van uw kind zelf weg te gooien,
zodat wij minder moeten betalen voor het ophalen van het afval.

Afspraken
U heeft gemerkt dat wij de leerlingen van de groepen 3 t/m 8
’s ochtends van het plein ophalen. De leerkracht loopt met de
groep naar de klas. Hierdoor blijft het overzichtelijker, veiliger en
rustiger in de gangen en komen de kinderen ook rustig in de klas.
Dit komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Wij hebben als
team de regels en afspraken weer geëvalueerd en sommige
afspraken aangepast.
Regels en afspraken gelden voor iedereen. Leerkrachten, leerlingen
en ouders.
Met de leerlingen zijn de regels besproken. Dat doen wij altijd aan
het begin van het schooljaar volgens de methode ‘Goed van Start’.
Met elkaar bespreken we hoe we met elkaar omgaan enz.
Wij hebben afspraken die gelden voor alle leerlingen. Als je drie
keer bent gewaarschuwd weet je welke straf je krijgt als het nog
een keer zou gebeuren.
Bij grensoverschrijdend gedrag, zoals schelden, slaan, schoppen
o.i.d. naar andere leerlingen of leerkrachten dan is het na 2x
gewaarschuwd te zijn, straf en een gesprek met ouders en het
kind. Als het dan wederom fout gaat moet de leerling opgehaald
worden door de ouders en wordt het kind geschorst.
Ieder kind heeft zijn of haar eigen beleving na een incident en zal
dit thuis vertellen. Wij luisteren op school altijd naar beide kanten
van een verhaal en nemen het serieus, om zo de juiste beslissing
te nemen. Als uw kind thuis het verhaal vertelt en u het niet
begrijpt, neemt u dan contact op met de leerkracht.
Nieuwe gezichten
In de groep vier hebben wij Esmee Houtbraken kunnen
verwelkomen. Juf Esmee werkt op de dinsdag en donderdag. Tot
de herfstvakantie is zij ook op maandag en donderdag aanwezig en
leert zo de school, de ouders en het team het snelst kennen. Zo
hopen wij dat zij zich snel thuis voelt op Het Palet.
Een ander nieuw gezicht is Suzan Peters. Juf Suzan gaat na de
herfstvakantie juf Gaby vervangen die met zwangerschapsverlof
gaat.
Op dit moment is juf Karin aan het re-integreren en werkt zij
voorlopig de ochtenden in groep 8. Juf Suzan neemt tot de
herfstvakantie de groepen 6 en 7 voor haar rekening. Op
woensdag groep 7 en op donderdag groep 6.
In een eerdere schoolbabbel heb ik u op de hoogte gebracht van
het vertrek van Juf Jantine van Godsdienstonderwijs. Zij heeft een
nieuwe uitdaging gevonden op ’t Nokkenwiel. Juf Jantine geeft
daar leerlingen extra ondersteuning.
Gelukkig is er een ervaren vervanger gevonden, in de persoon van
Cora Berghout. Zij gaat vanaf 1 september op Het Palet de GVOlessen geven.

School op Seef
Op woensdag 7 september jl. was de aftrap van onze School op
Seef lessen. De groepen 1c, 1/2a en 1/2b hebben geoefend met
oversteken. Fijn dat we hulp kregen van hulpouders! De hulp is
hard nodig.
De groepen 1/2a en 1/2b gingen oefenen met oversteken tussen
geparkeerde auto’s en over het zebrapad. Wat wisten de kinderen
al veel en wat vonden ze het interessant. Helaas waren er auto’s
en fietsers die niet stopten bij het zebrapad. Maar de kleuters
hadden dit prima door en staken niet eerder over dan dat het
verkeer gestopt was.
Tip voor de ouders: oefen nog met oversteken tussen geparkeerde
auto’s. De kinderen vinden het lastig om “voorbij de auto’s….om
het kijkhoekje” te kijken of er verkeer aankomt.
Groep 1c bleef op het schoolplein oefenen met oversteken. De
kinderen wisten al veel regels die horen bij oversteken bij een
zebrapad, een stoplicht en tussen geparkeerde auto’s. De focus
was op de term: “STOEPRAND STOP!” en dan goed naar links,
rechts en weer naar links kijken.

