Alblasserdam, 7 februari

AGENDA
11, 12, 13 FEBRUARI

CITO EINDTOETS
GROEP 8

17, 18, 20 FEBRUARI
SPORT ACTIVITEITEN
IN DE
VOORJAARSVAKANTIE
(ZIE BIJLAGE)
15 MAART:
SCHOOLKORFBAL
GROEP 3 T/M 5

School op Seef
Op woensdag 15 januari hebben wij weer een School op Seef dag gehad. Wat
was het koud!! De kinderen en hulpouders hadden ijskoude handen. Terug op
school moesten de handen weer even opwarmen met oefeningen en koffie/thee
voor de hulpouders. Bedankt allemaal!
Groep 5 begon deze dag met het oefenen van rotondes op het Raadhuisplein.
Hoe fiets je over een rotonde met kijken en hand uitsteken. Het fietsen naar het
Raadhuisplein met de veiligheidshesjes aan ging prima!
Groep 4 heeft het “slak-haas” spel gedaan waarbij je zo langzaam mogelijk moet
fietsen, zonder om te vallen. Maar ook zo snel mogelijk fietsen en dan een
noodstop maken.
Groep 3 heeft geoefend met grote bochten en kleine bochten fietsen. Groep 3 en
4 zijn met de fiets aan de hand, in een lange stoet, naar het Raadhuisplein
gewandeld.
Tijdens de fietsoefeningen van groep 3 kwam de wethouden Peter Verheij een
kijkje nemen. Hij hoefde hiervoor alleen maar naar buiten te komen, want de
oefeningen waren op het plein voor het Gemeentehuis. Juf Vera was er ook. Na
de oefeningen heeft de wethouder aan onze verkeersouders en juf Vera het
nieuwe School op Seef label uitgereikt dat onze school voor de derde keer achter
elkaar heeft weten te behalen. Gefeliciteerd werkgroep Verkeer, goed gedaan!
Een verslag is te vinden op Alblasserdams Nieuws:
http://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2014/01/15/het-palet-krijgtschool-op-seeflabel-voor-aandacht-voor-verkeer/
Hulpouders
Alle hulp die wij op school van ouders krijgen wordt zeer op prijs gesteld en ik
hoop oprecht dat wij dat ook laten blijken. Inmiddels zijn er veel ouders die zich
betrokken voelen bij de school en graag hun hulp aanbieden bij de verschillende
activiteiten. Nu is het echter niet de bedoeling dat er tijdens activiteiten, waarbij
de kinderen begeleid worden door hulpouders, ook jonge kinderen aanwezig
zijn. Dit is voor de organisatie erg lastig en de aandacht van de hulpouders moet
gaan naar de leerlingen van de school. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.
Luxe verzuim
Op 14 februari wordt er in deze regio door de leerplicht extra gecontroleerd op
luxe verzuim.
Leerlingen die zijn ziek gemeld zullen worden gecontroleerd. De
leerplichtambtenaar komt de scholen bezoeken. (zie bijlage). Ouders die hun
kind van school houden zonder toestemming kunnen van de leerplicht een brief
tegemoet zien.

Schoolvakanties 2014 – 2015
Hieronder vindt u het rooster van de schoolvakanties voor aankomend schooljaar
Vakanties

Van

Herfstvakantie

Zaterdag

18-10-2014

Zondag

26-10-2014

Kerstvakantie

Zaterdag

20 -12-2014

Zondag

04-01-2015

Voorjaarsvakantie

Zaterdag

21-02-2015

Zondag

01-03-2015

Paasvakantie

Vrijdag

03-04-2015

Maandag

06-04-2015

Meivakantie

Zaterdag

25-04-2015

Zondag

10-05-2015

Hemelvaartweekend

Donderdag 14-05-2015

Zondag

17-05-2015

Pinksterweekend

Zaterdag

23-05-2015

Maandag

25-05-2015

Zomervakantie

Zaterdag

11-07-2015

Zondag

23-08-2015

20142015

Tot en met

