Alblasserdam, 17 december 2015

AGENDA
VRIJDAG 18 T/M
ZONDAG 3 JANUARI
2016
KERSTVAKANTIE
MAANDAG 1
FEBRUARI
STUDIEDAG GROEP
1 T/M 8.

Pietengym
Wat hebben de kinderen genoten van de pietengym!
Meester Branko had de hele gymzaal omgetoverd tot een echt pietencircuit.
Klimmen, klauteren, in touwen zwaaien en pakjes in schoorstenen gooien. Onder
tunnels door kruipen, over kasten klimmen en omlaag springen. Alle leerlingen

zijn geslaagd en hebben een pietendiploma gekregen!

MAANDAG 1 T/M
DONDERDAG 4
FEBRUARI
RAPPORTGESPREKKEN
KLEUTERS.

Godsdienst Les
De GVO-lessen worden, evenals de HVO- en de IGO-lessen, elke donderdag
gegeven. Drie kwartier lang gaan de leerlingen naar een apart lokaal, met alleen
hun etui. Want voor GVO zijn geen boeken en schriften nodig. Bij GVO wordt
gepraat! Het meest (eerlijk is eerlijk) door de juf maar zeker ook door de
kinderen. Centraal in elke les staat een verhaal uit de bijbel. Hoe gaat God om
met mensen, hoe reageren mensen daarop en hoe gaan mensen vervolgens met
elkaar om, heeft het een met het ander te maken en wat kunnen wij daarvan
leren. Dit is heel kort samengevat waar het in deze lessen om draait. Heel
boeiend om te horen wat kinderen van e.e.a. vinden. Er zijn in deze lessen geen
goede of foute meningen. We luisteren naar elkaar, leren van elkaar en zijn het
soms grondig oneens.
U weet dat elke GVO-leerling een eigen bijbel heeft gekregen. Die bijbel is voor
veel kinderen een onbekend, moeilijk maar ook intrigerend boek. Af en toe lezen
we eruit maar voor de meesten is het vooral een boek “voor later”. Heel relaxt
luisteren naar een vertelling, kijken naar een tekenfilm of zelf een rol uit het
verhaal voorlezen zijn favoriete bezigheden. Vooral als juf Marije, tot de kerst
mijn stagaire, de leiding heeft. Zij geeft elke les wel iets extra’s mee.
We beginnen nu weer met de verhalen over de geboorte van Jezus. Verhalen die
de kinderen aanspreken en waarover heel wat te bespreken is.
Als u vragen of opmerkingen over de GVO-lessen hebt, dan kunt u, via de eigen
leerkracht van uw kind, altijd contact met mij opnemen.
Jantine Stam-den Hertog
GVO-docent

Nieuwe verkeersouders
Aan het einde van dit schooljaar gaan onze vertrouwde verkeersouders Joyce
Cornelisse en Inge Hulzenboom stoppen als verkeersouders. Uiteraard vinden wij
dit heel jammer.
Wel is het heel fijn dat wij drie nieuwe verkeersouders hebben gevonden! Marco
Janse, Petra Leenheer en Moniek van Roon zijn onze nieuwe verkeersouders.
Samen met leerkracht Gerda Kazen vormen zij de verkeerswerkgroep. Zij worden
dit schooljaar al ingewerkt door Inge en Joyce en door onze externe
verkeersdocent Ronald Wittenberg.
Heeft u vragen of opmerkingen die over verkeer gaan, kunt u mailen naar de
werkgroep: verkeersouders@het-palet.nl
Zichtbaar in het verkeer
Zicht is voor 90% bepalend het opnemen van informatie in het verkeer. Als het
donker is, is het risico op een ongeval gemiddeld twee keer zo hoog als bij
daglicht.
U wilt toch ook dat uw kind op tijd wordt opgemerkt door automobilisten?
In deze donkere periode is het belangrijk om de fietsverlichting weer eens te
controleren. Zijn de batterijen niet leeg? Zit de lamp nog wel goed vast, zodat hij
goed naar voren of achteren schijnt? Kan uw kind zelf de dynamo aanzetten?
Hangt een tas of tas niet voor het achterlicht?
Lampjes zijn er in vele soorten en maten. Maar ook de kwaliteit varieert sterk.
Bedenk bij de aanschaf
van nieuwe lampjes of deze ook echt goed zichtbaar zijn voor automobilisten.
Losse lampjes mogen ook, maar zorg dat deze ook duidelijk zichtbaar zijn en
recht naar voren en achteren schijnen.
Daarnaast zorgen reflectoren in de trappers, op de wielen en achterop de fiets ook
dat uw kind goed opvalt. Deze reflectoren zijn ook nog eens verplicht.
Sinterklaas weer terug naar Spanje
Alle rood-gele Sintversieringen, Sinterklaastekeningen en -knutselwerkjes hebben
inmiddels plaatsgemaakt voor de rood-groene sfeermakers van de kerst. Zwarte
Piet (Pedro) heeft zijn tentje weer meegenomen, de laatste kruidnoten zijn
opgegeten, Rommelpiet heeft zich gelukkig slechts 1 keer vertoond en we
ontvangen ook geen geheimzinnige brieven meer. In plaats van “Zie ginds komt
de stoomboot” zingen we nu over de kerstboom en winterwonderland, de
danspietjes met muziekband laten zich niet meer zien, maar……….wat is het leuk
geweest!! Samen hebben we weer een geweldig kinderfeest beleefd met
cadeautjes voor de groepen 1 t/m 4 en surprises voor de bovenbouw. Vrijdag 4
december sloten we het feest af met een bezoek van Sint en zijn 2 pieten aan alle
groepen en het valt niet te vertellen wie het meest hebben genoten; Sint met
pieten…of de kinderen. Nagenieten doen we nog steeds een beetje en natuurlijk
spreken alle foto’s op onze site palet.opa.nl voor zich. Uitgefeest zijn we deze
maand natuurlijk nog lang niet want bijna “naadloos” gaan we over naar de kerst.
Wat fijn dat we bij feesten waar zoveel bij te organiseren valt, we zoveel goede
hulp krijgen van ouders. Dank jullie wel!
Braaaand!!!!!
Groep 4 heeft eind november een gastles over het thema brand enhet werk van
de brandweer bijgewoond. Een echte brandweerman kwam ons vertellen over zijn
werk en het gevaar van vuur en rook. Natuurlijk hoefden de kinderen niet alleen
te luisteren, er was ook heel veel te zien en te ervaren. Uit een grote
“brandweerkist” kwamen een brandweeruniform, een rookmelder, spullen om een
“vuurproef” mee te doen, foto’s, een brandweerauto en nog veel meer. We
hebben geleerd dat rook minstens zo gevaarlijk is als vuur en wat je kunt doen
om brand te voorkomen.
Dit laatste is natuurlijk het beste maar als er toch een keer brand uitbreekt dan
bellen we meteen 112. Dat de brandweer ook assisteert bij verkeersongelukken of
als er dieren in nood zijn, maakte het verhaal helemaal compleet. Het was een
spannende en leerzame les.

Zorgdragen voor…
Lopende de schooltijd van uw kind worden vanuit school spullen aangeschaft voor
de leerlingen. Hiermee bedoel ik niet de boeken en de schriften, maar b.v. de
koptelefoons, pennen, liniaal, rapporten. Wanneer deze spullen door toedoen van
onzorgvuldig gebruik of zoekraken niet meer gebruikt of gevonden worden zijn wij
genoodzaakt om hiervoor een vergoeding te vragen.
Kosten
rapport
€ 5.00
koptelefoon € 6.00
pen
€ 3.50

Pleinsport
Vanaf 5 januari zal pleinsport, op de dinsdagmiddag na schooltijd, alleen nog op
Het Palet gegeven worden.
De lessen op het plein van De Schalm komen tot de meivakantie te vervallen.
Dit betekent dat er om de twee weken pleinsport is.
2015 ….een bewogen jaar
Nog enkele dagen en dan laten wij 2015 achter ons. Wanneer je terugkijkt op een
jaar zal er voor iedereen een reeks hoogtepunten zijn, maar helaas kent een jaar
ook dieptepunten.
Ook een kleine minimaatschappij als een school kent deze momenten. Wij zijn als
team altijd weer blij als we kijken naar de resultaten van de leerlingen, de leuke
feestelijk gelegenheden die wij met elkaar hebben gehad. Niet te vergeten het
verwelkomen van veel nieuwe leerlingen.
Ik wens u allen, namens het team, fijne feestdagen en een goed 2016.
Op 4 januari om 8.30 uur hopen wij iedereen weer gezond op school terug te
zien.
Vera Doejaaren

