Alblasserdam, 30 januari 2014

AGENDA
2 FEBRUARI
STUDIEDAG
ALLE LEERLINGEN
VRIJ
18 FEBRUARI
SCHOOL OP SEEF DAG
GROEP 3,4,5.
(BIJ SLECHT WEER
GAAT DEZE NIET DOOR.
U KRIJGT HIER DAN
VOOR 8 UUR PER MAIL
BERICHT OVER)

Bedankt, bedankt, bedankt.
Lieve mensen, wat een geweldig afscheidsfeest heb ik aangeboden gekregen op
18 december 2014. Dit afscheid heeft deze dag tot een onvergetelijke dag
gemaakt, waar ik nog heel vaak aan terug zal blijven denken. Waar moet ik
beginnen met bedanken?
Te beginnen bij alle kinderen van groep en 1 t/m 8. Wat een prachtig
programma hebben jullie met elkaar gepresenteerd. Alles wat jullie lieten zien
en horen, in de vorm van mooie liedjes, prachtige dansjes, lekkere taart,
schitterende tekeningen, lieve ontroerende verhaaltjes, mooie cadeaus, bloemen
en andere blijken van waardering, was heerlijk en duidelijk herkenbaar voor ons
allemaal. Van begin tot het eind heb ik er zichtbaar van genoten.
Ouders, opa’s oma’s, OR, MR en hulpouders (ongeacht de volgorde), bedankt
voor het vertrouwen, jullie zijn allemaal heel belangrijk voor ons. Zonder jullie
hulp, in welke vorm dan ook, kunnen wij bepaalde activiteiten niet
verwezenlijken. Het is fijn en goed geweest zó met jullie te mogen
samenwerken, blijf hiermee doorgaan.
Collega’s, bedankt voor jullie leuke zangact en jullie mooie en lieve woorden in
het boek. Wij zijn een fijn team en wij kunnen op elkaar blindvaren ongeacht
een probleem of een hulpvraag. Het is een club, die de handen uit de mouwen
steekt en oog voor het vak heeft met al zijn facetten op basis van
gelijkwaardigheid aangestuurd door Vera. Ik vond het fijn om hierin werkzaam
geweest te zijn. Hou dit vast en ga hiermee door.
Ik heb in alle groepen van het basisonderwijs gewerkt, veel ervaring opgedaan
en veel geleerd. Dit werk heb ik met veel plezier gedaan, anders zou je het ook
niet zo lang volhouden…. De laatste “MOVE” was bij de kleuters. Dankzij de
goede aanwijzingen van collega’s Brenda, Gaby, Annet en Jolanda heb ik de
laatste periode fijn met deze groep kleuters gewerkt. Collega’s Babette en
Wendy nemen het stokje van mij over en gaan leiding geven en de taken in
groep 3 uitvoeren, dat zie ik met het volste vertrouwen tegemoet.
Ik heb een keus gemaakt. Ik zit al vanaf mijn 4e jaar op school en dan wordt het
nu wel eens tijd dat ik ermee stop. Altijd geleerd op school en daarna gewerkt
op school, dan mag je op bijna 63 jarige leeftijd lekker lang op vakantie, want
dat heb ik dan wel verdiend.
Wel heb ik beloofd, dat ik nog een aantal keren langs zal komen “wapperen”.
Dus jullie zijn nog niet helemaal van mij af. Wel zeg ik gewoon……….. Het gaat
jullie goed en tot ziens allemaal….

Nieuwe en fris het nieuwe jaar in
U heeft het vast al gezien, wij hebben 30 mooie, nieuwe stoelen voor bij de tafels
in de hal. Het zorgt voor een heerlijke frisse uitstraling. Daarbij zijn er 30 stevige,
stabiele krukken aangeschaft, zodat er totaal 60 personen een zitplaats hebben. U
heeft dus meer kans dat u niet meer hoeft te staan, als u komt kijken naar een
optreden o.i.d.
Wij hebben deze stoelen en krukken aan kunnen schaffen met het geld van de
cheque die ons is aangeboden door de stichting ter bevordering van het Openbaar
onderwijs.
Verzoek
Volgt uw kind een dieet, of mag het om een andere reden bepaald voedsel niet
eten, wilt u dit dan kenbaar maken aan de leerkracht van uw zoon/dochter?
Week van het voorlezen
Maandag 26 januari is er in alle groepen aandacht besteed aan de week van het
voorlezen. Op Het Palet wordt sowieso veel aan leesbevordering gedaan. Wij
vonden het dan ook erg leuk dat er medewerkers van de ABN bank uit
Papendrecht onze leerlingen kwamen voorlezen. Geen dagelijkse kost voor deze
dames en heer. Zij hadden zich goed voorbereid, zodat de verhalen met de
nodige stemmetjes verteld werden. De mooie koffers met boeken die de school in
gesjouwd waren, mochten we uiteindelijk ook nog eens houden.
Het was heel gezellig en de kinderen hebben genoten.
Studiedag
Dinsdag 27 januari is er voor de beide teams van de openbare scholen uit
Alblasserdam een gezamenlijke studiedag georganiseerd. De dag bestond uit drie
delen en is gestart op Het Palet. Wij zijn, o.l.v. een inspirerend onderwijs man
weer eens voorzien van andere inzichten, waardoor we geprikkeld zijn om eens
naar ons eigen handelen te kijken. Met elkaar discussiëren over het waarom van
ons onderwijs. Leuke nieuwe ideeën opdoen enz. Dit geeft weer energie!
Meester Willem heeft, zoals altijd, weer gezorgd voor de innerlijke mens, waarna
wij konden afreizen naar Dordrecht voor een creatieve activiteit. Voor sommige
collega’s, waaronder ik zelf, een hele opgave. Drie kunstenaars van Pictura
hebben ons drie tekentechnieken in workshops aangeboden. Er zijn etsen
gemaakt, er is geschilderd en sommige collega’s hebben zich gestort op
modeltekenen, wel met een echt model. U begrijpt dat dit het nodige stof heeft
doen opwaaien. De resultaten van deze middag houden we maar voor onszelf.
Tijdens het laatste gedeelte van de dag is, onder het genot van een hapje en een
drankje, nog lang nagepraat. Moe, maar voldaan, zijn wij huiswaarts gegaan.
School op Seef
Wat kunnen ouders doen om te werken aan de verkeersveiligheid van uw kind:
- thuis veel met hun kind te oefenen, de eerste rondjes in de wijk te fietsen, te
leren uitkijken bij het oversteken, uit te leggen wat er in verkeer gebeurt en
welke verkeersborden er zijn, etc;
- het goede voorbeeld te geven aan het eigen kind en andere kinderen;
- te zorgen, dat een veilige fiets en de juiste beveiligingsmiddelen worden
gebruikt, zowel door het kind als door de ouder zelf;
- zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan;
- als hulpouder op school de leerkracht of de verkeersleerkracht te helpen bij de
lessen, zodat de kinderen meer en beter aandacht krijgen tijdens de oefeningen;
Graag komen wij in contact met (groot)ouders die op school willen helpen met
verkeer. U moet hierbij denken aan het organiseren van verkeersactiviteiten en
met school werken aan een verkeersveilige school. Aanmelden kan bij de
groepsleerkracht.
Kennismakingslessen op het Willem de Zwijger college.
Woensdag 14 januari was het weer zover: de leerlingen van groep 8 gingen op de
fiets naar De Willem om daar een vijftal lessen te volgen.
Een aantal groepen van verschillende scholen werden in de docentenkamer
ontvangen. Na een kort welkomstwoord gingen de leerlingen, met behulp van het
rooster dat op school was uitgereikt, op zoek naar leslokaal 325. Dat viel niet
mee. Pas na uitleg van de betekenis van de cijfers 3 (leshuis), 2 (2e verdieping)
en 2 (leslokaal) was het lokaal snel gevonden.

De leerlingen fronsten de wenkbrauwen toen Mevr. Kappetijn (Frans) hen ontving
met de woorden:’Çomment tu t’appeles?’ Doch na enkele minuten waren ze
alweer in staat een quiz op te lossen en de Franse woordjes die zowel in het Frans
als in het
Nederlands hetzelfde zijn, te schrijven en te lezen.
Na het belsignaal moesten de leerlingen naar het lokaal van Mevr. Broekhuizen
(muziek). Houding en articulatie werden eerst besproken. Vervolgens werden er
stemoefeningen gedaan. Het lied ‘Crazy little thing’ werd geoefend. Met muzikale
ondersteuning en tekst op het bord zat het lied er vrij snel in.
Na een glaasje limonade en een kwartiertje pauze togen ze naar lokaal 421 (dhr.
Van Dongen). Hier kregen ze door middel van een powerpoint-presentatie uitleg
over een passende school- en leerweg. Ook enige buitenles-activiteiten
(theatergroep, sport, schoolreizen en het bekende mierenbal) voor de
brugklassers kwam ter sprake.
Met de opgedane kennis en een informatieboekje gingen de leerlingen vervolgens
naar het lokaal van dhr. Kruik. Hier werd gezaagd, geboord en geschuurd. Met
behulp van een plastic pijpje, een ballon en een bewerkt stukje hout werd een
“ballon hovercraft” gemaakt. Dhr. Kruik stond versteld van hun vaardigheid.
De laatste les werd gegeven door dhr. Kraaijeveld (biologie). De leerlingen kregen
eerst uitleg over de werking van de ‘microscoop’. Vervolgens gingen ze zelf aan
de slag. Iedere leerling onderzocht en tekende een insect. Op het tekenvel
verschenen o.a. een sprinkhaan, een huisspin, een loopkever, een horzel, een
wandelende tak, een atalanta en een hommel. Een insect ziet er onder dit
driedimensionaal vergrootglas natuurlijk heel anders uit dan als je dit met het
blote oog bekijkt.
Sommigen vonden het maar eng en liepen daarom maar snel naar het terrarium
waarin zich een aantal hagedissen bevonden. De ochtend vloog om.
Hopelijk heeft het bezoek er toe bijgedragen, dat de leerlingen meer inzicht
hebben gekregen in de toch al moeilijk te maken schoolkeuze en natuurlijk ook de
extra vaardigheden die het fietsen in een groep vereist.
Met dank aan de dames Van Vugt en Hulzenboom die behulpzaam waren met het
fietsen en begeleiden van de leerlingen.

