Alblasserdam, 23 april 2015

AGENDA
VRIJDAG 24 APRIL
JUF SABINA TROUWT
27 APRIL T/M 10 MEI
MEIVAKANTIE

Werkweek van groep 8 te Oosterhout op de uitvalsbasis Cockroach
Island.
Maandag 23 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, Elisabeth
Swan, 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.
’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 Leandro en Hasan als
winnaars uit de “boot”. Ook kreeg “De Vliegende Brabander” onverwachts
bezoek van een schijnbaar lieve (zee)meermin(Caitlin). 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 Lyn en
Leandro, 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 (meester Ruud) kon dit jaar gelukkig weer
Het Sirenen eiland (kampvuur) bezocht worden. Na de colleges van Tia Dalma
(juf Karin), Elisabeth Swan (juf Sabina) en Captain Barbossa (meester Coonen)
gingen de “landrotten” naar het Eiland van de lallende zeebonken. Tenminste….
dat dachten zij. Maar opeens verscheen er een raar mens, die meedeelde dat de
ruimte toch echt afgehuurd was als feestzaal voor een piratenbruidspaar.
Captain Barbossa en Peppi (of Kokki) werden na vele, vele jaren trouwe dienst
op het schip in de echt verbonden. Het was een huwelijk met alles erop en
eraan. Ze kregen zelfs bezoek van het vaste land. Twee piraten brachten de
ringen (handboeien), twee andere piraten verzorgden de bruidsreportage, weer
andere piraten deden een optreden. Aan het eind werden ze de deur uitgewerkt
met het gooien van spliterwten. We hopen ze dan ook nooit meer terug te zien.
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 27 maart
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.

Op de koffie
Op Het Palet krijgen ouders iedere woensdag de gelegenheid om hun kinderen
tijdens de inloop naar de klas te brengen. Na afloop staat er voor de liefhebbers
een heerlijk vers gezet kopje thee of koffie klaar in de hal. Meester Willem houdt
hier rekening mee. Wij zien dat er graag gebruik wordt gemaakt van deze
mogelijkheid en merken dat ouders onderling met elkaar in gesprek gaan.
Op vrijdag, als de inloop voor de kleutergroepen is afgelopen, kunnen ouders
wederom nog wat blijven drinken en napraten.
Nu is het zo dat wij de hal soms al om 08.30 nodig hebben voor het
lesprogramma. Niet echt ongebruikelijk op een school natuurlijk.
Op deze momenten hangt er een brief aan de balie waarop staat dat er geen
koffie en thee is. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
Groep 8 op bezoek in de Nederlandse Hervormde Kerk
Donderdag 12 maart heeft groep 8 een bezoek gebracht aan de Grote Kerk aan
het Cortgene. Mevrouw Stam, de juffrouw voor geestelijke stromingen, had de
kinderen uitgenodigd. Nadat de leerlingen in de banken hadden plaatsgenomen,
ging de juffrouw uitvoerig in op de door de leerlingen gestelde vragen. Het
psalmenbord werd uitgelegd. De leerlingen werden geattendeerd op de oude
K,D,E-geldzakjes(K=kerk, D= diaconie-sociale zorg, E= extra) Het doopvont en
de mooie houten kansel (preekstoel) kregen de aandacht.Daarna was het orgel
aan de beurt. De honderden houten en metalen pijpen en pijpjes werden nader
bekeken. Organist Teus trok alle registers open om de werking van de blaasbalg
te demonstreren. Hoge en lage tonen galmden door de kerk. Het hoogtepunt
was natuurlijk de toren. Via een enge steile trap gingen de leerlingen omhoog.
Boven gekomen genoten ze van het mooie uitzicht. Er stond gelukkig geen harde
wind. De juffrouw demonstreerde de werking van de klok. Het was wel even
schrikken toen deze eenmaal sloeg. Via de enge trap gingen de leerlingen weer,
sommigen met het zweet in hun handen, naar de veilige begane grond. Met nog
een laatste blik op de gotische ramen werd een leerzame ochtend beëindigd.
Met dank aan mevrouw Stam, dhr.Vonk en organist Teus die dit bezoek mogelijk
hebben gemaakt.
Fruit
Gezonde tussendoortjes, zoals fruit, is iets dat wij promoten. Veel ouders geven
hun kind fruit in een bakje mee. Wilt u het fruit wel snijden. Ook kleine tomaatjes
en druiven graag door de helft. Het blijkt dat juist deze producten gemakkelijk in
de keel van kinderen schieten, waardoor er gevaar voor verstikking ontstaat.
Werkzaamheden rond de school
Het heeft letterlijk wel wat voeten in aarde gehad, maar het eind is in zicht. Eind
mei zou de Van Eesterensingel helemaal klaar moeten zijn. Op wat kleine dingen
na zijn de pleinen rond de school klaar en wordt er naar hartenlust gespeeld.
Helaas zal de komende weken de verkeerssituatie er niet duidelijker op worden.
De Van Eesterensingel aan de kant van de school wordt gestraat. Hierdoor is alles
afgesloten.
Inmiddels kan er nu geparkeerd worden in de H.J. De Haanstraat en kunt u via
het nieuwe plein uw kind op school afzetten. Ook het ophalen van de kinderen
gebeurt in de H.J.de Haanstraat.
Ik verzoek u uitdrukkelijk uw snelheid aan te passen. Het is en blijft rond de
tijden van brengen en halen van de kinderen druk en voor kinderen erg
onoverzichtelijk.
Geef het goede voorbeeld en houdt u aan de verkeersregels.

Parkeren in de parkeervakken

Matig uw snelheid
KIKA
Soms ontstaan er spontaan acties voor een goed doel. Vier enthousiaste dames
uit groep 6 hebben een lege flessen actie opgezet om geld in te zamelen voor het
KIKA kinderfonds.
Ik heb Vita, Laura, Renate en Femke geregeld met volle tassen de school uit zien
lopen.
Uiteindelijk heeft hun actie € 100,00 euro opgeleverd.
Goed gedaan dames!

A.T.D. project
Dinsdag kreeg groep 8 voor de tweede maal bezoek van Arnoud van Rijnsoever.
Arnoud (Jeugd-Punt) verzorgt ook dit jaar weer de lessen A. (alcohol), T. (tabak),
en D. (drugs). Na een vluchtige terugblik op de vorige les (alcohol) werd met
behulp van een werkblad de begrippen gewoontes en verslaving behandeld. Aan
de verhalen en antwoorden van de leerlingen bemerkte Arnoud dat velen ter
voorbereiding al verschillende sites over deze materie op internet bezocht
hadden. Vervolgens werden de werkbladen van “roken en onze gezondheid”
behandeld.
Een gemeen trucje van de fabrikant is, volgens Arnoud, het toevoegen van
ammoniak in een sigaret. Deze toevoeging, die eigenlijk overbodig is, vergroot
namelijk de omzet. Ammoniak zorgt ervoor dat de nicotine sneller wordt
afgevoerd zodat de roker weer snakkend naar de volgende sigaret grijpt.
Bij het bedenken van de voor- en nadelen (je conditie gaat achteruit, het kost
veel geld, het gaat ten koste van je gezondheid, het stinkt … enz.) van het roken
bemerkten de leerlingen dat de rij van nadelen het langst was. Toch gaan echter
nog steeds één op de drie jongeren de uitdaging aan, terwijl ze weten dat roken
de zuurstoftoevoer naar de hersenen vermindert, waardoor geheugen,
concentratievermogen en reactievermogen minder worden.
Met de rookrobot werd het de leerlingen helemaal duidelijk, dat een sigaret stinkt
en ook nog eens de longen aantast. Het filter, dat na het roken van één sigaret
behoorlijk bruin was en vreselijk stonk,veroorzaakte een schrikeffect in de klas.
Vervolgens vertelde Arnoud dat sigarettenrook ook nog eens 4000 giftige stoffen
bevat, waarvan er zo’n 45 kanker kunnen veroorzaken.
Met deze wetenschap….. heeft hopelijk deze les ertoe bijgedragen het aantal
toekomstige rokertjes te verminderen.
Namens de OR
Beste ouders en verzorgers,
Enkele weken geleden vond de jaarlijkse Projectweek plaats. Een week die bol
staat van de activiteiten, waaraan de Ouderraad altijd graag een bijdrage levert.
Nu we terugkijken op deze week, beseffen we als Ouderraad maar al te goed dat
de vele activiteiten die in die week plaatsvonden, alleen konden gebeuren mede
dankzij uw hulp. Zo is bijvoorbeeld de school versierd (en wat was de school
mooi!), was er veel hulp tijdens de spelletjes, zijn er stapels pannenkoeken
gebakken en is de kijkavond druk bezocht. Maar ook zijn de kinderen met auto’s
naar excursies gereden, of zijn ze lopend of fietsend begeleid naar activiteiten
buiten de school.
Daarom beste ouders en verzorgers, maar ook vele opa’s en oma’s en andere
familieleden; hartelijk bedankt voor uw hulp en inzet tijdens de Projectweek. Alle
vrolijke kindergezichten kwamen mede dankzij u!
Vriendelijke groet, Ouderraad het Palet
Inzamelingsactie KIKA
Wij (Vita, Laura, Renate en Femke) uit groep 6 hebben een inzamelingsactie
gedaan voor KIKA. Wij hebben daarmee €100,- ingezameld!!! Graag willen wij
alle ouders en kinderen bedanken die aan de actie hebben meegedaan. Het was
een geslaagde actie!
Schoolkorfbaltoernooi
Zaterdag 11 april was het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3, 4 en 5.
Groep 3 had er veel zin in en ging met twee aparte teams het toernooi in.
Uiteindelijk mochten de twee teams tegen elkaar strijden voor de derde en vierde
plek. Het was een erg leuke en gezellige slotwedstrijd. Groep 3 heeft hierdoor de
derde en vierde plek bemachtigd. Groep 4 heeft de beker van de vierde plaats
mee naar huis mogen nemen. Wat hebben deze kanjers goed hun best gedaan en
veel plezier gehad in het spel. Ook groep 5 heeft een mooie prestatie neergezet.
Zij wisten de vierde plek te bemachtigen. Goed gedaan! Wat zijn wij als team
trots op deze kanjers. Het was een gezellige en sportieve dag!
To Be in groep 4
In de maanden maart en april heeft groep 4 een aantal creatieve lessen gehad
van To Be. We hebben fantasiedieren gemaakt. In de eerste les hebben we met
een leeg waterflesje een lijfje gemaakt met poten en een kop eraan. In de tweede
les maakte we er met papier-maché er een echt fantasiedier van. De les erna
mochten we de dieren schilderen. In de laatste les hebben we de dieren nog
versierd met allerlei materiaal zoals knopen, veren, kralen etc. Op de website

staat van ons allemaal een foto met ons eigen gemaakte fantasiedier. Gaat u ze
bekijken?
Pasen
Op woensdag 1 april hebben we met alle kinderen paasfeest gevierd. Dit jaar
hebben de kinderen genoten van een ‘paasbios’. Voordat de film begon moesten
alle kinderen hun zelf gemaakte 3-d bril opzetten. Zoals jullie nu waarschijnlijk
allemaal wel weten was dit natuurlijk een 1 april grap. Tijdens de film kreeg de
bovenbouw wat te drinken en wat lekkers. De onderbouw werd verrast door de
paashaas. De paashaas had in iedere klas wat lekkers verstopt.
Het was een gezellige dag!
Kuikens
Ook dit jaar hebben de kinderen weer genoten van de broedkast, de eieren en de
kuikens. Ieder jaar is het weer spannend. Wat gaat er toch gebeuren met die
eieren? Wanneer komen ze uit? Hoeveel kuikentjes komen er? Wat eten en
drinken de kuikens?
En natuurlijk hebben we ook dit jaar weer antwoord gekregen op al deze vragen.
Maar het allerleukste was toch wel het knuffelen met die lieve, zachte kuikentjes.
Hopelijk tot volgend jaar lieve kuikentjes!

School op Seef
Op woensdag 27 mei hadden de groepen 1c, 1-2 a, 1-2b en groep 4 weer een
School Op Seef dag. De groepen 1 en 2 hebben geoefend met oversteken. Ze
hebben enorm hun best gedaan en de hulpouders ook! Groep 4 heeft een
educatieve wandeling gemaakt rondom de school. Ze hebben naar
verkeerssituaties gekeken, verkeersborden, bushaltes, de rotonde en nog veel
meer. Het weer werkte enorm mee, het was een stralende dag. Al met al een
geslaagde School op Seef dag. Hulpouders, enorm bedankt!
To Be in groep 4
In de maanden maart en april heeft groep 4 een aantal creatieve lessen gehad
van To Be. We hebben fantasiedieren gemaakt. In de eerste les hebben we met
een leeg waterflesje een lijfje gemaakt met poten en een kop eraan. In de tweede
les maakte we er met papier-maché er een echt fantasiedier van. De les erna
mochten we de dieren schilderen. In de laatste les hebben we de dieren nog
versierd met allerlei materiaal zoals knopen, veren, kralen etc. Op de website
staat van ons allemaal een foto met ons eigen gemaakte fantasiedier. Gaat u ze
bekijken?

