Alblasserdam, 20 maart 2017

AGENDA
27 T/M 30 MAART
WERKWEEK GROEP 8
WOENSDAG 12
APRIL
PAASFEEST

Team Het Palet zwemwedstrijden
Op woensdag 22 februari heeft Team Het Palet meegedaan aan de
zwemwedstrijden.
Ze mochten nog even op de foto met wereldkampioen Jesse Puts.
Goed gedaan Justen, Olivier, Bo en Sacha!

VRIJDAG 14 T/M
MAANDAG 17 APRIL
PAASVAKANTIE
DINSDAG 18 APRIL
SCHOOLDAG
18 T/M 20 APRIL
EINDTOETS GROEP
8
VRIJDAG 21 APRIL
KONINGSSPELEN
MAANDAG 24 APRIL
T/M ZONDAG 7 MEI
MEIVAKANTIE

Oproep kinderboeken
Elke dinsdagmorgen draaien we de kleuterbieb in Het Palet. We werkten alledrie
ooit in de Alblasserdamse bibliotheek. Blijkbaar is het boekenvirus slecht
uitroeibaar, want met veel plezier lenen we wekelijks aan alle kleuters boeken
uit. We geven elk kind persoonlijke aandacht, in de hoop dat we ze zodoende
kunnen stimuleren om van boeken te gaan houden.
We kunnen altijd boeken gebruiken voor de uitleen. Nieuwe boeken aanschaffen
is een kostbare zaak. En dus zijn we vaak actief om op een goedkope manier
aan nieuwe boeken te komen. We bezoeken (kinder) rommelmarkten en gaan
naar kringloopwinkels.
Misschien zijn uw kinderen inmiddels uit hun kleuterboeken gegroeid en staan
de boeken te verstoffen in de kast. Wij en de kleuters zullen er heel blij mee
zijn als u deze boeken wilt schenken aan onze kleuterbieb. U kunt de boeken
inleveren bij meester Willem.
Hopend op veel reacties,
De “biebjuffen” Wil, Jeanne en Marrie

School op Seef
Voor groep 7 is het een drukke “School op Seef” tijd geweest!
Op woensdag 22 februari hebben de leerlingen van groep 7 de knelpunten in
kaart gebracht.
Welke lastige punten kom je op weg naar school, tegen?
Deze punten konden de leerlingen in een kaartje aangeven. Het overzicht van
deze punten wordt jaarlijks met de Gemeente Alblasserdam besproken. De
Gemeente Alblasserdam kijkt dan of er iets aan dit punt gedaan kan worden om
het veiliger te maken.
Ook worden de meest genoemde gevaarlijke punten opgenomen in de “educatieve
fietsroute” die jaarlijks door groep 6 en 7 wordt gefietst.
Ook had groep 7 deze dag een soort “voorkeuring” van hun fietsen. Onze eigen
werkgroep Verkeer heeft alle fietsen gekeurd. Als er nog iets niet in orde was,
konden de leerlingen dit nog aanpassen voordat de fietsen door Veilig Verkeer
Nederland officieel gekeurd zouden worden.
Op donderdag 9 maart zijn alle fietsen van de leerlingen van groep 7 door Veilig
Verkeer Nederland gekeurd. Alle fietsen die aanwezig waren zijn goedgekeurd.
Voor de leerling die ziek was en de leerling die de fiets vergeten was, vindt de
keuring plaats op de dag van het landelijk verkeersexamen op donderdag 6 april.
Educatieve fietsroute
Op woensdag 15 maart hadden groep 6 en 7 een School op Seef les. Zij gingen
die dag een educatieve fietsroute fietsen. In groepjes van 3 leerlingen gingen zij
van start met een geheel nieuwe route. Op de 4 meest lastige punten was er een
ouder aanwezig die de kinderen kon observeren en beoordelen. Alle kinderen
hadden een hesje aan met een nummer zodat er goed gekeken kon worden wat
de individuele prestaties waren.
Voor groep 6 waren hun bevindingen dat er een groot aantal leerlingen op de
kruispunten nog erg onzeker waren. Goed over de schouder kijken en hand
uitsteken was ook niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Daarnaast stopten niet
alle kinderen voor het zebrapad. Conclusie is dat wij als Werkgroep Verkeer op
Het Palet het heel zinvol vinden als de leerlingen vaker zouden fietsen met hun
ouders die hun kunnen helpen met de regels. Er waren een aantal kinderen die
boven de rest uitstaken, complimenten!
Bij groep 7 werd door een aantal kinderen niet serieus meegedaan, erg jammer.
Op de bagagedrager zitten of staan, over de stoep fietsen, slippen in de bocht. Op
deze manier zullen deze leerlingen niet slagen voor hun verkeersexamen. Wij
hopen dat er op het verkeersexamen op 11 april wel serieus wordt deelgenomen
aan het verkeer! Op 6 april is het theoretisch verkeersexamen.
Bedankt alle hulpouders voor het mogelijk maken van deze School op Seef dag!

Week van het openbaar onderwijs
Wat een leuke week hebben we achter de rug! We begonnen vorige week
maandag met de première van onze eigen film in Landvast. De kinderen mochten
verkleed of op chique en hier werd dan ook zeker gehoor aan gegeven.
Wethouder Kraijo en burgemeester Paans waren hierbij aanwezig. De film is
prachtig geworden en u kunt deze op onze website bekijken.
Groep 8 had deze maandag ook al een excursie naar Arthur Tuytel chocolatier.
Hier maakten ze zelf de lekkerste chocolaatjes en leerden van alles over het vak.
Ook groep 5 ging deze dag op bezoek bij de BSO van Wasko en groep 3 leerde bij
Dierenkliniek de Waard alles over het beroep dierenarts. Op dinsdag brachten alle
kleuters een bezoek aan Dirk van den Broek. Hier mochten ze fruit wegen, flessen
inleveren en zelfs even op de lopende band zitten. Woensdag ging groep 3/4 naar
Bakkerij Van der Waal in Ridderkerk, compleet met pak en mutsje op bekeken ze
het hele proces van broodbakken. Donderdag mocht groep 4 op bezoek bij de
brandweer. Ze mochten zelf even blussen en zagen hoe het eraan toe gaat bij het
redden van een mens (pop) bij een brand. Groep 7 nam een kijkje achter de
schermen bij Landvast en de kleuters van groep 1/2 A en B brachten een bezoek
aan Bouwservices Alblasserdam. Ze mochten tekenen, metselen en spijkers slaan.
Ook was er 's middags in de hal speeddaten voor de groepen 7 en 8. Hier konden
de kinderen gedurende 3 minuten allerlei vragen stellen en kregen zij een goed
beeld van de verschillende beroepen.
Door de groepen 1 t/m 4 werd gewerkt aan een verrassingsdoos voor 't
Nokkenwiel. Zo werden er koekjes gebakken en mooie knutselwerkjes gemaakt.
Vrijdagmorgen om 8.30 uur werden de verhuisdozen opgehaald door De Haan
verhuizingen en zo langs de 3 locaties gebracht. Natuurlijk kregen de kinderen
ook een verrassingsdoos terug. Als afsluiting hebben de groepen 5 t/m 8 gewerkt
aan verschillende kamers, terwijl ze 'live' contact hadden met klassen van 't
Nokkenwiel. De komende week zullen deze kamers samengevoegd worden tot
huizen die op de verschillende locaties gepresenteerd zullen worden. Het lijkt of er
niet meer activiteiten mogelijk waren, maar daarnaast zijn er in veel klassen ook
1 of meerdere gastsprekers geweest die over hun beroep verteld hebben. Ook dit
was voor de kinderen een welkome afwisseling van het reguliere lesprogramma.
Er zijn al veel foto’s op onze facebookpagina te vinden en binnenkort zijn ze
allemaal terug te vinden op onze site.
We hadden deze week niet kunnen doen zonder de medewerking van u, als
ouder! En ook de dames van de OR, die voor de aankleding van de school hebben
gezorgd. En niet te vergeten alle bedrijven die hun medewerking hebben
verleend. We willen u hier dan ook heel hartelijk voor bedanken.

Opening ouderkamer
Aan het begin van het schooljaar hebben de ouders van de groepen 1 en 2 een
enquête ingevuld over ouderbetrokkenheid en over het gebruiken van een
ouderkamer. Uit deze enquête kwam naar voren dat er behoefte is aan een
ouderkamer op Het Palet.
Een ouderkamer is een ruimte die op vaste tijden gebruikt wordt door ouders van
de school. Er worden activiteiten georganiseerd door en voor ouders. Dit kunnen
activiteiten zijn zoals informatiebijeenkomsten over de ontwikkeling van het kind,
voeding, voorlezen, maar ook over bijvoorbeeld gedragsstoornissen. Daarnaast
kunnen er creatieve activiteiten worden georganiseerd, bijvoorbeeld “invlechten”,
bloemschikken enzovoort. Bij voldoende belangstelling kunnen er ook
oudercursussen gegeven worden. Het doel van de ouderkamer is met name het
vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen.
De ouderkamer start dit schooljaar voor de ouders uit de kleutergroepen. Later
wordt dit uitgebreid naar de hogere groepen.
De officiële opening van de ouderkamer is gepland op vrijdag 7 april om 8.45 uur.
Alle ouders van de kleutergroepen ontvangen nog een uitnodiging.
Voor informatie over de ouderkamer, of wanneer u het leuk vindt om hieraan mee
te werken als bijvoorbeeld gastouder, kunt u terecht bij juf Annet.
Juf Gaby is terug
Groep 1-2 A heeft vanaf 14 februari Juf Gaby weer terug. Zij heeft de afgelopen
maanden kunnen genieten van haar zoontje Ethan. Gelukkig blijft juf Suzan ook
nog op donderdag en vrijdag de juf van groep 1-2 A. Op maandag en dinsdag is
zij op school om o.a. met de groep 2 leerlingen aan de slag te gaan.
Bedankt
Lieve ouders en kinderen,
Inmiddels ben ik weer begonnen met werken, na een heerlijk verlof.
Fijn om weer terug te zijn op het Palet!
Ik wil jullie, ook namens Carlos en Ethan, bedanken voor jullie lieve berichtjes,
cadeaus, tekeningen, kaarten en reacties!
Juf Gaby

Huisvesting
Het zal u niet ontgaan zijn dat het leerlingaantal van de school groeit. M.n. in de
onderbouw is dat goed te merken. Na de zomervakantie moet er iets geregeld zijn
met een tijdelijke huisvesting. Hierover wordt druk onderhandeld met
verschillende partijen. Het ziet er positief uit, maar helaas kan ik nog geen
concrete dingen met u delen. Zodra er nieuws is zal ik dit zeker bekendmaken.

Plezier op het plein
Sinds afgelopen week is het dikke pret op het
dakplein. Er zijn verschillende materialen aangeschaft
waar de leerlingen graag mee spelen. Daarnaast is in
overleg met de collega’s een indeling gemaakt om
met de materialen te spelen. Zo is er een chill-plek
waar je lekker kunt zitten om b.v. te tekenen of met
grote blokken te bouwen. Er is een gedeelte
aangewezen om met de nieuwe spelletjes te spelen
en natuurlijk gedeelte om te voetballen. Hiervoor zijn
aangepaste ballen aangeschaft.
Wij hebben enthousiaste reacties gekregen van de
kinderen.
Meester Willem blijft natuurlijk volgens een schema
met de groepen naar de voetbalkooi gaan.

Informatieavond GGD
Afgelopen week is er heel wat onrust ontstaan nadat bekend werd dat een leerling
met TBC besmet is. Sommige ouders hebben, terecht overigens, een telefonische
afspraak gemaakt met de GGD om antwoorden te krijgen op vragen.
Als school hebben wij strikt het protocol van de GGD gevolgd en dagelijks contact
gehad met de sociaal verpleegkundige. Gelukkig hebben wij er nooit ervaring mee
gehad, dus voor ons was het ook allemaal nieuw en hebben wij hierin onze weg
moeten zoeken.
De onrust die bij sommige ouders ontstaan is willen wij wegnemen op de
informatieavond van de GGD op dinsdag 21 maart om 19.30 uur.
Ik ga ervan uit dat op 21 maart alle vragen die er leven worden beantwoord.
Binnenkort ontvangt u per mail het verzoek tot betaling van de
schoolreisbijdrage. Houdt u hier rekening mee!!

