Alblasserdam, 6 juli 2017
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HVO-NIEUWS VANUIT DE GROEPEN 6-8
Het is al bijna zomervakantie. De leerlingen hebben er zin in.
Zin had groep 6 altijd wel in de lessen HVO. Wat een gemotiveerde groep😊 !
Afgelopen januari liet ik u weten dat we lessen over verschillende godsdiensten
gingen behandelen: het was boeiend en leerzaam. Ook omdat we als docenten
GVO, IGO en HVO deze lessen met elkaar verzorgd hebben en de leerlingen
hebben kunnen zien hoe respectvol dat kan gaan.
Ook lessen over gevoel en verstand en hoe dit samenwerkt was een ontdekking.
Verder: over macht, beoordelen, vooroordelen en presteren. Je best doen,
fouten maken mag en is zelfs heel leerzaam. Thema ‘Ontmoeten’ onderzocht:
welke soorten ontmoetingen zijn er? Welke betekenissen hecht je daaraan of
kunnen ze bepalend zijn voor jouw leven? We plakken en knippen, praten en
filosoferen en spelen heus toneel. We sluiten af met hoe we ons zelf zien en
laten ons soms verrassen hoe iemand anders naar ons kijkt. Weet u wat uw
eigenschappen zijn?
Groep 7: Opvoeden: daar hebben 7e groepers wel een mening over…zij
bedachten met elkaar veel vragen die met opvoeden te maken hebben en
hebben er een vragenspel van gemaakt. Zo kwamen we o.a. tot de conclusie dat
het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om door beide ouders opgevoed te
worden en welke betekenis dat voor jou als kind kan hebben. Proberen in
elkaars schoenen te staan is soms best lastig, maar wel erg de moeite waard.
De Anne Frankkrant: het levensverhaal van Anne (toen ook 11 jaar) werd
gelezen. We hebben naast feiten over die tijd, nagedacht over herinneren en het
belang van herdenken. Belangrijke en/of gevaarlijke gebeurtenissen onthouden
we beter.
Groep 8: ook met hen hebben we dit behandeld. Als vervolg hierop over
‘vrijheid’ gesproken. Hoe (on)gewoon is onze vrijheid? Moeten we daar blijvend
aandacht aan besteden? Meer vrijheid voor jezelf betekent ook meer
verantwoordelijkheid nemen. En is er naast vrijheid voor jezelf ook vrijheid voor
de ander?
Als afsluitend onderwerp: praten en social media. Waar kun je op letten? Groep
8 gaat een nieuwe fase tegemoet. Respect voor iedere leerling en mijn wens dat
zij een mooie toekomst tegemoet gaan.
Dank voor uw vertrouwen in mij de lessen HVO aan uw kind te geven. Volgend
jaar ga ik graag weer verder.
Met dank aan directie en alle collega’s van Het Palet.
Een heel mooie zomer en gezond weer terug in augustus!
Hartelijke groet, Beppie Jansen.
Meer weten over HVO? Kijk op www.hvoprimair.nl

Groep 8 gaat naar het Voortgezet Onderwijs!
Op woensdag 14 juni jl. heeft groep 8 de route naar de Voortgezet Onderwijs
scholen in Papendrecht gefietst, de “van 8 naar 1 les” van School Op Seef.
In deze les wordt gekeken naar hoe de kinderen in een groep fietsen. Dit gaat
nog weleens mis, als het kind voor dat voor hen rijdt over een kruising fietst,
wordt er niet door de andere kinderen gekeken of het veilig is. Groepsgedrag
waarbij rode stoplichten niet gezien worden, tegenliggers over het hoofd worden
gezien en hand uitsteken iets heel bijzonders is, kunnen voor gevaarlijke situaties
zorgen.
Dus; leerlingen van groep 8, kijk zelf naar het verkeer om je heen en fiets niet
klakkeloos achter iedereen aan!!
Formatie volgend schooljaar

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Maandag
Gaby
Suzan
Brenda
Gerda
Babette
Liesbeth
Recep/
Marlon
Yvonne
Esmee
Karin

Dinsdag
Gaby
Suzan
Brenda
Gerda
Babette
Liesbeth
Recep/
Marlon
Yvonne
Esmee
Sabina

Woensdag
Gaby
Suzan
Marianne
Wendy
Babette
Marlon
Recep

Donderdag
Wendy
Suzan
Marianne
Gerda
Babette
Marlon
Recep

Esmee
Karin
Sabina

Yvonne
Esmee
Karin

Vrijdag
Wendy
Suzan
Brenda
Gerda
Marianne
Liesbeth
Recep/
Marlon
Yvonne
Esmee
Sabina

Afscheidsmusical groep 8
Pizza of patat? Dat was de grote vraag van gisterenavond. In Landvast konden
ouders en andere belangstellenden genieten van de musical Switch. En werd er
teruggeblikt op de hele schoolcarrière. Wekenlang hebben de kinderen naar dit
moment toegewerkt, om uiteindelijk een superprestatie neer te zetten. En zoals
bij elke musical hoort, gingen er wat kleine dingetjes mis, zoals de stoel die
kapotging en de pizza die omviel. Maar de kinderen gedroegen zich als echte
acteurs en hebben niks laten merken. Het publiek was dan ook laaiend
enthousiast en met elkaar kijken we terug op een geslaagde avond.

Deskundigheidsbevordering
Werken aan je eigen ontwikkeling is een must in het onderwijs. Ieder jaar zijn er
collega’s die een cursus of een opleiding gaan volgen. Hier hebben uw kinderen
ook profijt van.
Juf Annet heeft afgelopen week haar master SEN behaald en is nu officieel
gedragsspecialist en brengt haar expertise graag over op de collega’s.
Gefeliciteerd Annet, je hebt er twee jaar hard voor gewerkt.
Juf Gerda en meester Marlon hebben de cursus reken coördinator gedaan en
kunnen het team nu adviseren als er op het gebied van rekenen vragen zijn. Fijn
dat zij zich hier volgend jaar weer verder in gaan verdiepen.
Juf Babette heeft zich toegelegd op de nieuwe methode Veilig Leren Lezen en zag
ook direct verbetering in groep 3. We kunnen gerust zeggen dat door haar inzet,
samen met juf Gerda, de methode goed is geïmplementeerd.
Juf Daniëlle, juf Annet en ik hebben, als voorloper op de teamscholing van
komend jaar, een cursus gevolgd over opbrengstgericht werken. Hierover wordt u
volgend jaar verder geïnformeerd.
Nu wil het niet zeggen dat de andere leerkrachten niets hebben gedaan. Zij
hebben dit jaar intern teamscholing gevolgd en kunnen op een ander moment
kiezen voor een individuele cursus of opleiding.
Kortom een team om trots op te zijn.
De laatste babbel van het schooljaar
Wij blikken traditiegetrouw terug op het schooljaar. En het was me het jaartje
wel.
Vol goede moed zijn wij in augustus 2016 gestart met 10 groepen. Sinds jaren is
er een combiklas geformeerd om de groep 3 en 4 wat kleiner te maken.
Weloverwogen is er een keuze gemaakt voor de samenstelling. Op een kleine
aanpassing na, is het een fijne combinatie gebleken. Er is voldoende contact
gebleven tussen de groepen 3 en 4 en juf Gerda heeft er een gezellige groep van
gemaakt. Er is hard gewerkt. Onderling hebben juf Gerda, juf Babette, juf Esmee
en juf Liesbeth veel contact gehad. Het is nu ook voor komend schooljaar geen
probleem dat het een groep 4 en een groep 5 wordt.
Inmiddels is bekend dat er komend schooljaar twee groepen drie zijn en een grote
groep 5 met een extra leerkracht op drie dagen.
Ieder jaar gebeuren er weer dingen waar je geen rekening mee kan houden. Zo is
er een heel lang proces voorafgegaan aan de beslissing van het extra lokaal dat
we gaan krijgen. Tegen de tijd dat we meivakantie kregen, heb ik enige slapeloze
nachten gehad of het wel goed zou komen en op welke manier. Gelukkig is het
bestuur altijd positief mee blijven denken en in gesprek gegaan met de
gemeente, zodat er kort na de zomervakantie een extra lokaal bij de school komt.
In maart werden wij verrast met het bericht dat er een besmetting van open tbc
was geconstateerd. Wij zijn hier nog nooit mee geconfronteerd en hebben na het
eerste bericht geen idee gehad wat dit zou gaan inhouden. Inmiddels zijn we vier
maanden verder en weten we welke impact dit heeft gehad op de leerlingen
ouders en de collega’s. Zeker wanneer uit de uitslag van het mantoux-onderzoek
bleek dat je kind of jijzelf drager bent van tbc en drie maanden een zware
antibiotica moet slikken.
Ik heb het tegen iedereen die er bij mij naar vroeg, gezegd dat ik veel
bewondering heb voor mijn collega’s en de leerlingen. Zij zijn ‘gewoon’
doorgegaan, maar hebben er knap veel last van gehad. Ik neem mijn petje af!!

Helaas heeft groep 7 meester Marlon veel moeten missen. Hij vindt dit, net als de
leerlingen, heel vervelend. Wij hopen dat hij volgend schooljaar weer goed van
start gaat en meer rust krijgt in zijn privé leven.
Alle collega’s hebben dit schooljaar meerdere keren extra gewerkt om het gebrek
aan voldoende vervanging op te vangen. Dit vergt wel het e.e.a. van een team.
Collega’s die bewust voor een parttimebaan hebben gekozen hebben groepen
overgenomen en privé afspraken moeten verzetten. Er moesten soms collega’s uit
hun eigen groep om in te vallen in een andere groep.
Ik ben er trots op dat ik op iedereen terug kon vallen, maar realiseer mij terdege
dat het de werkdruk nog meer verhoogt.
Dat is dus een van de redenen waarom wij dinsdag 27 juni ook hebben
meegedaan aan de landelijke actie. U als ouder bedankt voor uw begrip en de
positieve reacties. Wij hebben niet zomaar voor de lol gestaakt. De politiek moet
nu echt in beweging komen.
Aan het eind van een schooljaar vertrekken er om verschillende redenen weer
leerlingen. Zoals altijd gaat groep 8 de school verlaten. Het was een roerig jaar
met deze 12 leerlingen. In augustus hebben wij best onze zorgen weleens gehad.
Nu aan het einde van dit jaar kijken we terug op een jaar waarin hard is gewerkt
aan o.a. de leerstof en de sociale ontwikkeling. Twee leerkrachten die er vanaf het
begin vertrouwen in hebben gehad dat het een jaar zou worden waarin alle
dingen gedaan zijn die in groep 8 normaal ook gedaan worden, ondanks het
kleine aantal leerlingen en de pittige samenstelling van de groep. Complimenten
Karin en Sabina
In groep 7 vertrekken twee leerlingen. Sander en Elleni. Kimberlie uit groep 5,
Puck uit groep 1-A en Lizzy uit groep 1-2B.
Wij wensen hen allen een fijne tijd op de nieuwe school.
Ondanks alle lastige zaken kijken we terug op een goed jaar.
Dit schooljaar hebben we tal van activiteiten gedaan voor de leerlingen met hulp
van veel ouders. Zonder deze hulp zouden wij de activiteiten niet kunnen doen
zoals we het doen.
Wij zijn hier erg blij mee en willen iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft
ingezet graag bedanken.
MR-leden, OR-leden, leden van de werkgroep verkeer, de bieb-oma’s en biebmoeders hartelijk dank voor jullie trouwe diensten en enorme inzet.
De nieuwe leerkrachten die wij in augustus 2016 op Het Palet welkom konden
heten, kunnen bij ons blijven. We hebben gemerkt dat zij een fijne aanvulling zijn
voor het team.
Ik ben erg blij dat ons bestuur hiermee heeft ingestemd.
Met elkaar gaan we er volgend jaar weer een goed en fijn jaar van te maken.
Ik wens iedereen een fijne vakantie en zie jullie graag op maandag 21 augustus
weer uitgerust en gezond op school.
Studiedagen in september
Op maandag 4 september en woensdag 13 september zijn alle kinderen
vrij in verband met een studiedag.

