Alblasserdam, 25 april 2014

AGENDA
28 APRIL T/M 5 MEI
VAKANTIE
8 MEI
PRAKTIJKEXAMEN
VERKEER GROEP 7
14 T/M 22 MEI
PROJECT WATER

14 MEI
SCHOOLVOETBAL
GROEP 5 EN 6
20 MEI
SPORTDAG
GROEP 7 EN 8
21 MEI
SCHOOLVOETBAL
GROEP 7 EN 8
22 MEI
KIJKAVOND PROJECT
WATER

Baby Boom op het Palet.
Sinds 18 maart stond er in de hal van ons mooie Palet, bijna traditiegetrouw,
een broedmachine met 142 eieren van verschillende kippen. Ook dit keer zijn
deze eieren geleverd door Henk den Butter en Stefan de Jager van de NieuwLekkerlandse Konijnen - en Pluimveefokvereniging.
Van de 142 eieren waren er welgeteld 92 bevrucht.
Alle eieren zijn vakkundig door de beide heren geschouwd met de lamp en voor
ons was het dus rustig afwachten.
Dinsdagmorgen 8 april waren er al verschillende eieren aangepikt door de
snaveltjes van de kuikentjes en dat betekende dat de kuikentjes snel geboren
zouden gaan worden. Zo hadden we woensdag aan het eind van de dag al 15
kuikentjes.
De volgende dag liep het echt storm, er was een complete geboortegolf, een
explosie van eierschalen. Volgens onze kuikenverzorger meester Willem waren
er totaal 70 kuikentjes uit het ei gekropen van allerlei "pluimage".
Daardoor was het ook een komen en gaan van belangstellenden op kraamvisite.
Er was inmiddels al een extra groot hok, de broedmoeder, in de gang gezet om
het "bonte" gezelschap goed op te vangen.
In de "broedmoeder" was het lekker warm en daar konden de “gekleurde
donsjes” heerlijk op temperatuur blijven. Alle kinderen en ook ouders hebben
weer kunnen genieten van dit altijd dankbare en vooral leerzame project.
De kuikentjes bleven tot 16 april op school, daarna gingen zij allemaal terug
naar Nieuw-Lekkerland, waar zij bij de boer een goed tehuis kregen.
Henk den Butter en Stefan de Jager,
alweer hartelijk bedankt voor jullie enthousiaste medewerking en inzet, namens
alle leerlingen en collega's van Het Palet.
Versturen van (nieuws)brieven
Dit schooljaar zijn wij gestart met het versturen van brieven en schoolbabbels
via de mail.
Inmiddels zijn bijna alle ouders in bezit van een mailadres en verloopt de
mailpost redelijk soepel.
Een voordeel is dat er geen brieven enz meer verdwijnen of in tassen blijven
zitten. U bent dus direct op de hoogte van wat er speelt op school of wat er van
u wordt verwacht. Betalen voor de schoolreis of het schoolgeld b.v..
Natuurlijk hebben wij, net als alles wat nieuw is, ook last van de zogenaamde
kinderziektes. Wij sturen soms op verzoek van ouders een herinnering.
Juf Sabina verzorgt de verzending en u ziet dan ook haar naam verschijnen in
uw inbox.
Ouders die geen mail ontvangen kunnen dit melden op school. Wij kijken dan
hoe we dit op kunnen lossen. Mocht uw mailadres veranderen kunt u dit ook op
school doorgeven, zodat wij het in ons systeem kunnen aanpassen.
Schoolreis
Er zijn al een groot aantal ouders die de schoolreis bijdrage hebben betaald.
Mocht u dit nog niet hebben gedaan dan kunt u € 25,00 overmaken op rekening
470618566 t.n.v. het Palet Mesdaglaan. Graag de naam en groep van uw kind
vermelden!! U mag ook contant (gepast) betalen bij Vera.

Werkweek van groep 8 te Oosterhout op de uitvalsbasis Cockroach
Island.
Maandag 31 maart gingen de “landrotten” van groep 8 aan boord van het
zeilschip ”De Vliegende Brabander.” De reis ging naar Cockroach Island
(Oosterhout). Daar aangekomen werden zij opgewacht door: Captain Jack
Sparrow, Captain Barbossa, Davey Jones, Will Turner, Tia Dalma, Angelica,
Peppie en Kokkie. Nadat de “landrotten” door een sprekende papegaai in vijf
groepen (Vikingen, Noormannen, Boekaniers, Afrikanen en Vrijbuiters) waren
ingedeeld, zochten ze hun kooien op.
Na het inruimen van de hutten en het nuttigen van de meegebrachte tweebak
(lunch) vertrokken de ‘landrotten’ naar de Fata Morgana (zandvlakte) om op zoek
te gaan naar de schat. Na een kwartiertje graven kwam de in een tonnetje
verborgen schat boven water. Het tonnetje bevatte kleine kistjes met (eetbare)
diamanten. Een aantal landrotten bleef na het vinden van de schat dapper
doorgraven. Zo ontstond er een complete bunker met onderaardse gang.
’s Avonds zou de leiding de kinderen eens goed laten schrikken. Dit gebeurde dan
ook tijdens de nachttocht op het Griezeleiland van de 1001 lichtjes. Zouden de
kinderen nog steeds griezelen van die enge “spoken” die onverwachts uit het niets
opdoken of zomaar uit de lucht vielen??
De volgende dag hadden de “piraten” al hun energie nodig voor het spel “angry
pirates’ op het smokkeleiland. Bij de competitie ´messen werpen en kokosnoten
slaan” (darten en tafeltennis) - onder de strakke leiding van Captain Jack Sparrow
en Will Turner (meester Titus en Nick) - kwamen Sami en Danieck als winnaars
uit de “boot”. Ook kreeg “De Vliegende Brabander” onverwachts bezoek van een
schijnbaar lieve (zee)meermin. Een meermin mag eenmaal in de tien jaar aan
land komen. Ze zijn dol op kindervlees en lokken daarom kinderen met
bedwelmend snoep in de val. Gelukkig konden Kendrick en Danique, die reeds
vastgebonden waren en met boter, peper en zout bewerkt - aangezien zij de
verleiding van het snoep niet konden weerstaan – door de “landrotten”van een
wisse dood gered worden. Spellen als dierengeluiden op het eiland van Jungle
Jack en zeeslag op het eiland 2 Flags, alsmede een bezoek aan het zwembad
Atlantis, maakten ook deel uit van het drukke programma. Ook maakten een
aantal piraten, in een donker luguber gokhol, kennis met “Oude Hein”. Hij
beloofde gouden bergen (de inzet zou namelijk flink verdubbeld worden). Toen
het echter tot uitbetalen van de gouden piratenmunten kwam, was oplichter Hein
met de noorderzon vertrokken. De les die de”landrotten” hieruit konden trekken
was; ga nooit met dit soort lui in zee.
Tot grote vreugde van Davey Jones kon dit jaar gelukkig weer Het Sirenen eiland
(kampvuur) bezocht worden. Na de colleges van Tia Dalma (juf Karin) en Captain
Barbossa (meester Coonen) en de gruwelles van Davey Jones (meester
Ruud)gingen de “landrotten” naar het Eiland van de lallende zeebonken. In de
Landrot Baai liet natuurlijk iedereen zijn of haar talent zien door middel van een
aantal sketches en mode show o.l.v. Angelica (Caitlin). De daarop volgende
piratendisco ging door tot in de klein uurtjes. Het was een drukke griezelig
gezellige week, waarin niet veel geslapen werd en waarin het leek alsof de kooien
en hutten door een hevige zeestorm getroffen waren. De energie werd vooral
gehaald uit de warme hap, die iedere dag - bereid door Peppie en Kokkie (de
dames Jeannette en Vera) - rond 18.00 uur klaar stond. De “landrotten” vonden
het bij thuiskomst in de Alblas Baai op vrijdag 4 april dan ook erg jammer dat de
werkweek op Cockroach Island zo snel voorbij was gegaan en dat ze dit maar één
keer in hun leven kunnen meemaken.
School op Seef
Op woensdag 9 april was er weer een “School op Seef” dag. Op deze mooie
zonnige ochtend heeft groep 4 een educatieve wandelroute rondom school
gelopen. In kleine groepjes van 4 leerlingen onder begeleiding van een
verkeersouder zijn de kinderen zich bewust geworden van de verkeersveiligheid
van onze buurt. Waar steek je het beste over, wie heeft hier voorrang, wat
betekent dit verkeersbord en nog veel meer van deze punten zijn besproken.
Groep 1 en 2 hebben voor de laatste keer dit schooljaar geoefend met
oversteken. Oversteken bij een kruispunt en bij een T-splitsing stonden vandaag
op het programma. De kinderen hebben enorm hun best gedaan en hebben
allemaal hun oversteek-diploma gehaald. Gefeliciteerd kinderen! En wederom veel
dank aan alle hulpouders!
Op donderdag 10 april stond het theorie examen voor groep 7 op het
programma. Spannend! De kinderen hebben veel geoefend en dit heeft resultaat
gehad want: IEDEREEN IS GESLAAGD! Van harte gefeliciteerd groep 7. Op naar
het praktijkexamen op donderdag 8 mei. Tip: oefen de route nog een keer

Project Water
Van 14 t/m 22 mei hebben we op Brede school Het Palet ons schoolproject. Dit
jaar is het thema “WATER”. Elke groep heeft hierin zijn eigen sub thema.
Op 14 mei openen we het project om 8.30 uur met een gezamenlijke activiteit in
de hal. U bent van harte welkom. De hele week wordt er in de groepen gewerkt
rond het thema.
We hebben geprobeerd om voor elke groep een leuke excursie te organiseren
tijdens het project. Dit is naar ons idee goed gelukt. Om deze excursies ook
daadwerkelijk door te kunnen laten gaan hebben we wel de hulp nodig van een
flink aantal ouders. Dit is voor het vervoer en voor het begeleiden van een
groepje. U ontvangt hierover nog een brief.
Als afsluiting organiseren we een kijkavond op donderdag 22mei. U kunt komen
kijken op school naar wat er allemaal gedaan en gemaakt is van 18.30-19.30 uur.
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 16 april was het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 6 en 7.
Met een stralende zon aan de hemel was het lekker vertoeven op het korfbalveld.
Groep 6 moest er even inkomen, maar daarna liep het lekker. Ze zijn vierde van
de acht teams geworden. Een goede prestatie!
Groep 7 begon goed, maar verloor helaas de laatste 2 wedstrijden.
Al met al was het een gezellige, sportieve avond!
Koningsspelen
Op de valreep nog een stukje over de koningsspelen die vandaag, 25 april,
plaatsvonden. We begonnen de dag met een heerlijk ontbijtje, waarbij we keken
naar de opening van de koningsspelen in Ens. Daarna dansten we de school uit
zijn voegen met: doe de kanga van kinderen voor kinderen. Ümmü, Sacha, Mirna,
Heather en Kim uit groep 7 verzorgden de dans.
Voor de groepen 1 en 2 werd een parcours uitgezet. Groep 3 en 4 vertrok naar de
sporthal voor een leuk programma.
De groepen 5, 6, 7 en 8 zongen het Wilhelmus op het Raadhuisplein. Daarna
vertrokken ook zij naar de sporthal. Het was een gezellige dag! En nu genieten
van een welverdiende vakantie.

