Alblasserdam, 20 april 2017

AGENDA
MAANDAG 24 APRIL
T/M ZONDAG 7 MEI
MEIVAKANTIE
MAANDAG 8 MEI
START SCHOOL
MAANDAG 29 MEI
STUDIEDAG (ALLE
KINDEREN ZIJN VRIJ)

Opening Ouderkamer.
Op vrijdag 7 april was het zover! De ouderkamer op Brede school Het Palet werd
geopend. Wethouder Kraijo schonk het eerste kopje koffie in. Zelfs de pers was
erbij!
Er was een mooie opkomst met ongeveer 25 ouders. Tijdens het drinken van
een kopje koffie of thee kwamen mooie gesprekken op gang en ondertussen
werd er nog leuk geknutseld ook. Voor de jongere kinderen was er een
speelhoekje, een bekertje ranja en een lange vinger.
Dit was een mooie start van de Ouderkamer, die ten doel heeft de ouders meer
te betrekken bij de school en de ontwikkeling van hun kinderen. Dit doen we
door het organiseren van themabijeenkomsten, oudercursussen en activiteiten
die betrekking hebben op de schoolloopbaan van de kinderen.
Dit schooljaar zijn er nog 2 bijeenkomsten gepland:
Woensdag 17 mei: Bijeenkomst voor de ouders van de groepen 1 en 2.
We gaan het hebben over het Piramideproject Verkeer.
Tijd: van 8.45-10.00 uur. Voor de jongere kinderen is er weer een speelhoekje

Vrijdag 30 juni: Cursus E.H.B.O. bij kinderen. Tijd: van 8.45-12.15uur. Deze
cursus is bestemd voor alle ouders van de school. Kosten: €20,-- per persoon,
inclusief een deelnamecertificaat, koffie, thee en iets lekkers. Inschrijven op
donderdagen bij juf Annet, betaling graag bij inschrijving. Minimum aantal
deelnemers: 12, maximum 14. Bij meer interesse organiseren we nog een
bijeenkomst op een ander moment.
(Deze keer is er geen speelhoekje)

Voor het nieuwe schooljaar zijn we een programma aan het samenstellen. Mocht
u nu een interessant onderwerp weten, kom dan gerust even langs. Te denken
valt aan gezonde voeding, opvoeden, gedrag, ……
Verder willen we kijken of er behoefte is aan een cursus Nederlands voor
mensen die onze taal nog niet zo goed beheersen. Bent of kent u nu iemand die
hierbij wel wat hulp kan gebruiken, kunt u dit aangeven bij juf Annet. Bij
voldoende belangstelling kunnen we een groepje samenstellen.
Voor de bijeenkomsten in de Ouderkamer zijn we ook nog op zoek naar
vrijwilligers die mee willen helpen als gastvrouw, bijeenkomsten organiseren of
bij de opvang van de kleiner kinderen wil helpen.

Project lente kleuters
De afgelopen weken hebben de kleuters gewerkt aan het project lente. We
hebben veel geleerd over jonge dieren, hoe ze heten en welke geluiden ze maken.
We hebben met elkaar zaadjes geplant en gekeken hoe de planten groeiden.
Er was een prachtige lentehoek met een bloemenwinkel erin. In de zandtafel
konden de kinderen met allerlei materialen zelf een tuintje maken.
In de hal van de school stond een broedmachine met allemaal bevruchten eieren.
Na een aantal dagen werd het eerste kuikentje geboren, daarna volgden er nog
velen. De kinderen waren weer erg enthousiast over al die kleine kuikentjes in de
school en de juffen natuurlijk ook.
Aan het eind van het project hebben we een bezoek gebracht aan de
kinderboerderij. De kinderen vonden het geweldig om al die jonge dieren te zien.
De kleine geitjes en lammetjes waren wel het allerleukst.

Schipbreuk groep 8
Zoals u vast al wel uit het nieuws vernomen hebt, zijn de piraten van groep 8
weer aan wal, nadat zij schipbreuk geleden hebben.
Op maandag 27 maart vertrok de hele meute met de bus naar de haven.
Uitgezwaaid door alle ouders en andere groepen van de school. Aangekomen op
het piratenschip in Oosterhout maakten zij hun kooien in orde en kon de 4 daagse
kampweek beginnen. Geen moment hebben ze zich verveeld. Er werd naar de
schat gegraven, gezongen, gedanst, gezwommen, bezoeken aan vreemde figuren
gebracht, hééééél laat naar bed gegaan en nog veel meer. De kinderen konden
door het doen van goede (of slechte, je weet het niet hè?) munten verdienen.
Uiteindelijk zorgde dat voor een winnaar. Toen het schip door het
overwinningsfeestje op een rots liep, besloten we dat het tijd was om weer naar
huis te gaan. Daar werden
we opgewacht door de
ouders, familie en vrienden
van de piraten. Het was een
week om nooit te vergeten.
En menigeen droomt er
stiekem nog weleens van…

Schoolreis
Inmiddels is heeft een groot aantal ouders de schoolreisbijdrage betaald.
Wij vragen de ouders die dit nog niet hebben gedaan € 25,00 per kind over te
maken naar rekeningnummer:
NL42 RABO 0149 5944 45 t.n.v. Het Palet, o.v.v. de naam van de leerling
en de groep.

Vervolg tbc-onderzoek
Op 13 april zijn enkele collega’s en de leerlingen van de groepen 5 en 6
gecontroleerd op de reactie van de mantouxtest die zij eerder in die week hebben
gekregen.
Tijdens de controle bleek dat er bij sommige kinderen en leerkrachten een reactie
te zien was, waardoor een vervolgonderzoek nodig bleek.
Over ongeveer twee weken is hiervan de uitslag te verwachten en horen wij van
de GGD of er verdere onderzoeken nodig zijn. Ook nu volgen wij de instructies
van de GGD.
Als school hebben wij hier geen invloed op.
Mocht u vragen hebben kunt u bellen met de GGD (010 4339455).
Verkeersexamen groep 7
De kinderen van groep 7 hebben de afgelopen twee weken deelgenomen aan het
theorie-en praktijkexamen van Veilig Verkeer Nederland.
De kinderen hebben hard geoefend en kregen woensdag 12 april de uitslag.
Alle kinderen zijn geslaagd voor hun verkeersexamen. Binnenkort krijgen ze een
diploma.
Paasontbijt
Op woensdag 12 april waren de OR en
meester Willem al vroeg uit de veren. Ze
hebben alle spullen klaargezet voor het
ontbijt. Ze hadden allerlei lekkere dingen
gekocht zoals eierkoeken, krentenbollen,
boterhammen en overheerlijke toetjes.
De kinderen hebben heerlijk gesmuld
van het ontbijt en als verassing kwam de
paashaas ook nog een bezoekje
brengen.

