Alblasserdam, 24 januari 2017

AGENDA
MAANDAG 6
FEBRUARI
START
KLEUTERGESPREKKEN
EN
ADVIESGESPREKKEN
GROEP 8
DONDERDAG 9
FEBRUARI
STUDIEDAG (ALLE
KINDEREN ZIJN VRIJ)
VRIJDAG 10
FEBRUARI
KLEUTERRAPPORT
MEE NAAR HUIS
VRIJDAG 24
FEBRUARI
STUDIEDAG (ALLE
KINDEREN ZIJN VRIJ)

Letterfeest in de groepen 3!
Vorige week was het zover. De kinderen van groep 3 hebben alle letters van het
letterbord geleerd. Het was heel hard werken met veel oefenen, maar nu kan
iedereen lezen en dat is fantastisch!
We hebben deze mijlpaal gevierd met een letterfeestje. De klassen zijn versierd,
er zijn alfapetten gemaakt, van opa en Kim uit het voorleesboek.
Na het starten met een zelfgemaakte letterbingo hebben we met elkaar een
letterversje gelezen. Ook kregen we een grote kleurplaat waar we het juiste
hokje van de letters moesten inkleuren. Daarna gingen we dan eindelijk naar de
letters kijken die al overal op de gangen hingen. Een letterspeurtocht! In
groepjes met hulpouders en een hulpkind van groep 4 (van de combi-groep 3/4)
zijn we door de school gaan speuren, op zoek naar letters. Er hingen zelfs letters
in de kleuterklassen. Aan het einde van de dag kreeg we onze welverdiende
letterdiploma’s.
Met elkaar hebben we een heerlijke middag gehad. Op naar de volgende
mijlpaal!

Bezoek Willem de Zwijger College groep 8
Woensdag 10 januari, om kwart over 8, stonden de leerlingen van groep 8 met
hun fiets klaar om naar de Willem in Papendrecht te fietsen. De
weersvoorspellingen waren pittig: flink wat buien en windkracht 5. Natuurlijk
lieten we ons niet kennen en begonnen we aan de tocht. Na zo’n 35 minuten
(tegenwind) kwamen we op onze bestemming aan.
Na de fietsen in het fietsenhok gezet te hebben en onze niet coole
veiligheidshesjes uitgedaan te hebben, was het tijd om naar binnen te gaan. De
eerste les die we volgden was techniek. Hier moesten de kinderen aan de bak met
zagen, schuren en boren, om uiteindelijk een kleine hovercraft mee naar huis te
kunnen nemen. Bij de volgende les, Engels wisten de kinderen veel antwoorden
op de vragen die gesteld werden. Verder leerden ze maanden, (feest)dagen en
seizoenen. Na deze inspanning was het tijd voor een lekker glaasje cola. Bij
wiskunde werden vervolgens de coördinaten behandeld en bij biologie moesten de
kinderen insecten bestuderen met behulp van een microscoop en deze natekenen.
(Ieeeuw… kijk die harige poten) Als laatste kregen we nog informatie over de
Willem zelf en toen konden we aan de terugtocht beginnen. Weer wind tegen,
maar wel helemaal droog overgekomen. Het was een leuke, leerzame en
sportieve ochtend.
Zelf denken, samen doen … HVO-nieuws vanuit groep 6-8.
Ik praat u graag bij over de lessen HVO vanaf de start van dit schooljaar. Vaste
prik: op donderdagochtend zitten we bij elkaar.
Nieuw voor groep 6: kennismaken met Humanistisch (over mensen, jij en ik)
Vormings (we veranderen steeds een beetje) Onderwijs. We denken, doen en
voelen met ons hoofd, hart en handen. Dat onderzochten we met een vragenspel.
Daarna gestart met het thema Burgerschap. Wie zijn wij (wereldburgers) te
midden van alles en iedereen om ons heen, welke verschillen zijn er, hoe is dat,
waar komt dat vandaan en hoe gaan we met die verschillen om. En ook aan welke
waarden we hechten-> wat vinden we belangrijk? We praten, filosoferen, werken
in groepjes, spelen rollenspellen, tekenen en plakken er op los! Wat een
enthousiaste groep leerlingen!
Binnenkort
maken
we
kennis
met
verschillende
godsdiensten
en
levensovertuigingen: Jodendom, Islam, Christendom, Hindoeïsme en Humanisme.
Groep 7: betekenis HVO opgefrist en het kennismakingsspel gespeeld. We weten
meer van elkaar hoe we denken over allerlei onderwerpen en leren de kunst van
doorvragen. Daarna het thema Pesten aan de orde. Er werd veel uitgewisseld,
vragen gesteld en kritisch nagedacht over ons eigen gedrag. Waarom doen we
zoals we doen? Wat betekent dat voor een ander? Wat denk je ermee te winnen
of te verliezen? We sloten af met een mooie collage. Ook aandacht besteed aan
onze TALENTEN. Nu weer tijd voor een nieuw thema: we gaan hier met elkaar een
besluit over nemen.
Groep 8: Smaken verschillen. Van letterlijk iets proeven naar hoe je naar iets
kijkt. Hoe werkt dat eigenlijk, dat je kijkt zoals je kijkt? En hoe werkt het om te
kijken vanuit het de zienswijze van de ander? We ontdekten dat het goed is een
eigen mening te hebben, dat je een mening kun bijstellen en daarbij oog en
begrip te hebben voor andere zienswijzen/meningen. Leerzaam .. en een stuk
minder saai.
Deze week zijn we aan de slag gegaan met het thema Vluchtelingen.
Met dank aan alle collega’s van Het Palet en collega’s van godsdienstonderwijs
waar het prettig mee samenwerken is.
Meer weten over HVO? Kijk op www.hvoprimair.nl
Hartelijke groet, Beppie Jansen.
School op Seef certificering
Hoera! Brede School Het Palet heeft voor de vierde keer op rij het Label School
Op Seef behaald. Wij kunnen ons nu al heel lang een verkeersveilige Seef School
noemen. Wij zijn hier uiteraard erg trots op!
Natuurlijk ligt de verkeerseducatie niet alleen bij de school!
Jullie, als ouder(s)/verzorger(s) zijn natuurlijk de eerste
opvoeders. Als jullie het goede voorbeeld blijven geven in het
verkeer zullen uw kinderen uw voorbeeld volgen. De
verkeerslessen op school zijn daar een prima aanvulling op.
Denkt u nog aan het juist parkeren rondom de school?

Theatervoorstellingen ToBe
De laatste jaren hebben we op school, georganiseerd vanuit ToBe, een
theatervoorstelling voor alle groepen. Donderdag 19 januari was The Big Mo
meespeelshow bij ons op school met een voorstelling voor de groepen 1 t/m 4 en
vrijdag 20 januari waren er twee voorstellingen voor groep 5/6 en voor groep 7/8.
De meespeelshows waren in één woord geweldig! De kinderen mochten zelf aan
geven waar het toneelstuk over ging en wie erin voorkwamen. Ook mochten veel
kinderen meespelen. Zo werden de kinderen dus echt betrokken in het verhaal.
Dit vonden ze ontzettend leuk en ze hebben genoten en erg gelachen. Foto’s van
de meespeelshows staan op de website.
Assist groep 7
Groep 7 gaat vanaf donderdag 26 januari beginnen met Assist. Assist is een
training, gebaseerd op ‘Rots en Water’. Door deze trainingen zal de
groepsdynamiek in de klas positief veranderen waardoor de klas zich nog meer
gaat ontwikkelen tot een hechte groep. De kinderen krijgen inzicht in hun eigen
rol binnen de groep, leren de rol van een ander te begrijpen en krijgen
handvatten om hier mee om te gaan. Wij geven de leerlingen wat mee om de
overstap naar het VO makkelijker te kunnen maken.
De groep gaat gedurende 12 lessen aan de slag met de leerkracht, o.l.v. een
trainer van Assist. De ouders van de kinderen uit groep 7 zijn bij een aantal
lessen aanwezig om hun kinderen te ondersteunen. Wekelijks worden zij via de
mail op de hoogte gehouden van de lessen zodat het thuis een vervolg kan
krijgen.
Deze lessen gaan donderdagmiddag tussen 13.30 uur en 14.30 uur plaatsvinden
in de gymzaal aan de Weverstraat.
Bekers en broodtrommeltjes
Wat een succes! Dinsdag is de brief met code
meegegeven aan de leerlingen over het ontwerpen
van de gepersonaliseerde bekers en broodtrommels
en op donderdag werd de eerste bestelling al
afgeleverd. Fijn dat het positief ontvangen wordt.
Het zijn kwalitatief goede bekers met een goed
afsluitbaar deksel. Weer een stapje in de goede
richting om het afval te verminderen.
Let op na 24 februari kunt u niet meer bestellen!

Studiedagen in februari
Op 9 en 24 februari zijn de leerlingen vrij. Wij hebben dan studiedagen. U kunt
gebruikmaken van het aanbod van Wasko, waarover u een flyer heeft ontvangen.
Fout in het informatieboekje.
Op 30 januari is er geen vrij voor de leerlingen in tegenstelling tot wat er in het
informatieboekje staat.
Op 29 mei zijn de kinderen wel vrij. Noteert u dat in uw agenda. Het is de
maandag na het Hemelvaart weekend.
Ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage al overgemaakt aan de ouderraad?



IBAN nummer NL35 INGB 0009031060, ten name van Ouderraad het
Palet te Alblasserdam.
Vermeldt u hierbij duidelijk de naam van uw kind(eren) en groep
waarin het kind zit.

