Alblasserdam, 31 augustus 2017

AGENDA
MAANDAG 4
SEPTEMBER
STUDIEDAG (ALLE
KINDEREN VRIJ)

Welkom in dit nieuwe schooljaar
Maandag zijn we gezellig van start gegaan bij de onthulling van ons nieuwe
logo. Het is altijd weer fijn om alle leerlingen en collega’s op school terug te
zien. Tenslotte kan er in zes weken veel gebeuren.

WOENSDAG 13
SEPTEMBER
STUDIEDAG (ALLE
KINDEREN VRIJ)

We gaan er met elkaar een gezellig, leerzaam jaar van maken. Er zullen best
dingen anders gaan dan u gewend bent, maar hierover wordt u geïnformeerd.
Wij doen het altijd met de beste bedoelingen.
Dit jaar niet alleen nieuwe gezichten bij de kleuters, maar ook in groep 7 hebben
wij een nieuwe leerling mogen verwelkomen. Wij wensen hen allemaal een fijne
tijd op Het Palet.
Groep 5 is onze grootste groep. Zij zitten tot de herfstvakantie in het
speellokaal. Meester Recep en meester Marlon hebben er een gezellige klas van
gemaakt. Er zijn rolgordijnen opgehangen zodat nieuwsgierige kleuters niet
meer naar binnen kunnen kijken en de zon buiten blijft. Na de herfstvakantie
staat er een mooi nieuw klaslokaal op het plein en kan het speellokaal weer
gebruikt worden waarvoor het is bedoeld.
De andere klassen zien er knus uit. De indeling is nu iets anders omdat we twee
groepen 3 hebben die naast elkaar zitten. Juf Liesbeth zit nu in het oude lokaal
van groep 5.
Meester Willem werkt vanaf deze week niet meer op vrijdag. Daar zullen we
allemaal aan moeten wennen. Geen koffieochtend voor ouders meer op vrijdag
en wij zullen alles zelf moet doen. Dat wordt even wennen, want die Willem doet
zoveel op een dag voor ons.
We gaan het allemaal beleven.

Prijs schoolmelk verlaagd
Schooljaar 2017/ 2018 start met goed nieuws! De overheid wil kinderen helpen
om gezond te eten en te drinken en heeft daarom vanaf dit schooljaar besloten
de subsidie op schoolmelk te verhogen. Daarom is vanaf het nieuwe schooljaar
de prijs van schoolmelk met ruim 25% verlaagd naar €0,28 ct per pakje. U kunt
een abonnement afsluiten op www.schoolmelk.nl.
Het is voor uw kind fijn om tijdens de lunch of in de kleine pauze lekkere koele
melk te drinken.
Mocht u geen schoolmelk voor uw kind willen dan vragen wij u om drinken in
een beker mee te geven. Dit vermindert het afval.
Pakjes sap worden leeg aan de kinderen mee teruggegeven.

Ouderkamer
Sinds vorig jaar hebben we op onze school een ouderkamer. Ook dit jaar
worden er weer verschillende activiteiten georganiseerd voor u als ouder. Om
dit te kunnen doen zoek ik nog enkele ouders of grootouders die mee willen
helpen als gastvrouw of –heer. De taken van een gastvrouw en –heer zijn onder
andere meedenken over het programma, het klaarzetten van de koffie en thee,
het ontvangen van ouders bij bijeenkomsten en naderhand de boel weer
opruimen.
Als u het leuk vindt om een paar keer in het jaar mee te helpen kunt u dit
aangeven bij juf Annet in de IB-ruimte (op maandag, dinsdag en donderdag) of
via de mail: a.godeke@soba-scholen.nl.
Afscheid juf Jolanda
Van Juf Jolanda afscheid nemen is afscheid nemen van een vaste waarde uit
ons team. Dertien jaar heeft Jolanda zich als onderwijsassistente volledig
ingezet voor de leerlingen van Het Palet. Met name in de onderbouw heeft zij
veel kinderen op een fijne, rustige manier extra begeleid.
Jolanda heeft zelf de keuze gemaakt te stoppen als onderwijsassistente en te
gaan zoeken naar een andere baan.
De leerlingen en het team hebben haar donderdag 31 augustus, op haar laatste
werkdag, gedag gezegd. Wij wensen haar veel geluk en hopen dat zij een fijne
nieuwe werkplek vindt.
Afscheid HVO juf
Beste ouders/verzorgers van leerlingen van groep 6, 7 en 8.
Zo was ik voor de zomervakantie in de vaste veronderstelling dat ik dit jaar
weer HVO zou geven, en schreef dan ook een stukje in de laatste
schoolbabbel.
Doch, enkele dagen voor de zomervakantie zijn er in de uren-organisatie van
HVO-wijzigingen gekomen. Dit heeft als gevolg dat ik mijn plekje op deze
geweldige school afsta aan collega Alfons Romijn. De uren van de scholen
worden namelijk zo eerlijk mogelijk verdeeld onder collega’s. Dat vind ik ook
een redelijke en eerlijke zaak, maar doet ook een beetje pijn. Om nu zomaar
weg te blijven kan niet: daarom heb ik vandaag afscheid genomen van de
leerlingen. Volgende week komt dan Alfons Romijn.
Ik wil u als ouders/verzorgers heel
hartelijk bedanken voor uw
vertrouwen de lessen HVO aan uw
kind te mogen verzorgen. Ik heb er
heel veel plezier in gehad en mooie
momenten beleefd.
Ook directie en leerkrachten van Het
Palet en collega’s van GVO en IGO
ben ik dankbaar voor de zeer prettige
tijd en fijne samenwerking.
Ik wens u alle goeds.
Hartelijke groet, Beppie Jansen
Informatieavond
Woensdagavond 30 augustus hebben ouders en toekomstige ouders van Het
Palet de informatieavond bezocht. De Ouderraad heeft u een goed overzicht
gegeven van de activiteiten die er lopende een schooljaar georganiseerd worden
en welke taken zij dan op zich nemen. Een helder verhaal waarna u werd
gevraagd om, na ontvangst van de mail, de bijdrage van € 17,50 over te
maken.
Aansluitend hebben de leerkrachten u op de hoogte gebracht van wat er dit
schooljaar gedaan gaat worden, de leerstof, de afspraken over huiswerk enz
enz.
De belangstelling voor deze informatieavond was in de bovenbouw aanzienlijk,
dit wordt zeer gewaardeerd. In de onderbouwgroepen viel de opkomst ons
tegen. Wij vinden dit jammer, omdat we deze avonden speciaal voor u als
ouder houden, zodat u goed op de hoogte bent en eventueel uw vragen kunt
stellen.

Cursus lezen en schrijven
De Taalclub uit Dordrecht organiseert cursussen voor mensen die moeite
hebben met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal. We denken dan al
snel aan nieuwkomers, maar ook onder de autochtonen zijn veel
laaggeletterden. De Taalclub wil graag op onze school (in de ouderkamer) een
cursus aanbieden aan mensen die beter willen leren lezen en schrijven. Deze
cursus is gratis. Kent of bent u iemand die graag wekelijks onderwijs wil volgen
op onze school, meldt u zich dan voor 15 september aan via de mail:
a.godeke@soba-scholen.nl of bij juf Annet op maandag, dinsdag of donderdag
in de IB-ruimte.
De Taalclub is ook op zoek naar Taalmaatjes die mensen willen ondersteunen in
het (beter) leren lezen en schrijven van de Nederlandse taal.

