Alblasserdam, 19 juni 2015

AGENDA
24 JUNI
SCHOOLREIS GROEP 1
T/M 7
DONDERDAG 25 JUNI
PLANNINGSDAG
ALLE GROEPEN VRIJ
WEEK VAN 29 JUNI
RAPPORTGESPREKKEN
2 JULI
WENMIDDAG 13.00 –
14.30
3 JULI
RAPPORT MEE NAAR
HUIS
6 JULI
EINDDISCO GROEP 8
8 JULI
MUSICAL GROEP 8
VRIJDAG 10 JULI
ALLE GROEPEN VRIJ
START ZOMERVAKANTIE

Afwezigheid juf Vera
Eerder hebben we u al bericht over het overlijden van de schoonzoon van juf
Vera en haar afwezigheid. Ook op dit moment is juf Vera nog afwezig. Ze heeft
meer tijd nodig voor de verwerking van het verdriet en het opvangen van haar
dochter en kleindochter. Om die reden zal ze voorlopig nog niet op school zijn.
Met het hele team proberen we haar taken zo goed mogelijk over te nemen.
Omdat de groepsleerkrachten onder schooltijd uiteraard voor de klas staan,
neemt juf Danielle van Weert haar schoolse taken waar. Mocht u vragen hebben,
kunt u haar zeker benaderen. Zij werkt tijdelijk fulltime.
De postbus voor kaarten en tekeningen was behoorlijk gevuld. We hebben alles
bij juf Vera gebracht. Ze was er erg blij mee en wil jullie hier hartelijk voor
bedanken. Mocht u haar alsnog een berichtje willen sturen; de postbus staat niet
meer in de hal, maar u kunt het aan één van de leerkrachten geven en wij
zullen dan alsnog zorgen dat het bij haar terecht komt.
Wij hebben juf Vera ondertussen al wel een paar keer gesproken. Ze maakt het
naar omstandigheden goed en doet jullie allemaal de groeten.
Groep 4 bedankt de familie Tekeli
De kinderen uit groep 4 hebben zich ontwikkeld tot ware koks! Tijdens
techniekles hebben zij namelijk geleerd om groentesoep te maken. Alle koks in
spé kregen eerst een stuk prei, een ui en een stuk wortel om deze voorzichtig in
kleine stukjes te snijden. Intussen stonden de pannen met water en bouillon
vast op het vuur. Daarna kregen de kinderen gehakt, waarvan zij soepballetjes
leerden draaien. Na even wat geduld hebben tot alles gaar was, mochten zij hun
eigen gemaakte soep gezellig met elkaar opeten. En volgens de kinderen
smaakte de soep heerlijk!
Om 28 kinderen soep te leren maken, zijn heel wat ingrediënten nodig. De
kinderen vinden het dan ook geweldig dat alles is gesponsord door de familie
Tekeli van De Touwbaan Supermarkt Anadolu. Hartelijk bedankt namens alle
kinderen van groep 4!
School op Seef juni –Verkeerskalender
In de groepen 1, 2,3 en 4 hebben we deze maand de school op seef
verkeerskalender behandeld. Het onderwerp is “lopen in een groep”. De
kinderen lopen wekelijks naar de gym of naar het zwembad. Veilig lopen in een
groep is dan uiteraard een vereiste! Kijkt u een op de website, daar staat de
informatie brief over dit onderwerp. Tevens kunt u met uw kind de digitale les
thuis nog eens doen op de computer www.schoolopseef.nl/verkeerskalender. Er
zijn opdrachten, filmpjes en educatieve spelletjes die leerzaam zijn om samen
met uw kind te doen.
Jaarafsluiting met een High Tea
Als afsluiting van het schooljaar 2014-2015 biedt de Ouderraad u op
woensdagochtend 8 juli een High Tea aan. U bent van harte welkom om tijdens
deze High Tea, samen met vele andere ouders/verzorgers, te genieten van
diverse heerlijke zoete en hartige hapjes. U ontvangt binnenkort nadere
informatie over het tijdstip en de wijze van aanmelden. Gezellig als u er bij bent!

Tussenstand Vrijwillige Ouderbijdrage
Voor de kinderen van Het Palet vinden veel extra activiteiten plaats. Vaak
organiseren de leerkrachten deze activiteiten samen met de Ouderraad en betaalt
de OR deze uit de opbrengst van de Vrijwillige Ouderbijdrage. Enkele voorbeelden
in dit schooljaar zijn de vele Sinterklaas-, en Kerstactiviteiten, de Projectweek, de
Haloweendisco, de Paasspelletjes, het Nationaal Schoolontbijt, de
Kinderboekenweek en straks de afscheidsdisco van groep 8. Ook sponsort de OR
diverse activiteiten, zoals de werkweek en de musical van groep 8.
De Ouderbijdrage is vrijwillig. Maar vanzelfsprekend kunnen we zonder uw
bijdrage de activiteiten niet financieren en dus ook niet organiseren. Met het
einde van dit schooljaar in zicht, staan we op een tussenstand van 170 kinderen
waarvoor de Ouderbijdrage is betaald. Dat is 75% van alle leerlingen. Niet
betaalde Ouderbijdragen (€ 17,50 per kind) kunnen alsnog worden betaald op
rekening NL35 INGB 0009 0310 60, onder vermelding van de naam en groep van
het kind.
Zwemmen groep 4.
De laatste zwemles van dit schooljaar is al bijna in zicht (29 juni) a.s. Al heel wat
leerlingen kunnen zich met 1 of meer zwemdiploma’s prima redden in het water.
Ook hebben we deelgenomen aan het nieuwe plusprogramma voor kinderen met
2 zwemdiploma’s of meer.
Dit programma oefent de onderdelen van het waterveiligheidscertificaat. De
kinderen behalen hiermee dus weer een speciaal Brevet.
Heel belangrijk vinden wij want overal in onze omgeving zijn sloten en singels en
veilig genieten van water is heel wat waard. Gaat uw kind naar groep 5 (geen
schoolzwemmen) en heeft het nog geen zwemdiploma, overweeg dan een
inschrijving voor de reguliere zwemlessen. Over de planning van de zwemlessen
in het komend schooljaar hoort u binnenkort meer.
Verkeersborden speurtocht groep 5
Op woensdag 27 mei heeft groep 5 voor het eerst een nieuwe praktijkles gevolgd
uit het School op Seef programma. De leerlingen zijn, onder begeleiding van onze
verkeersouders, een verkeersborden speurtocht gaan lopen rondom de school. Ze
moesten allerlei borden bekijken, wat ze betekenen en wat dat voor die bepaalde
plek betekent. In kleine groepjes hebben ze allerlei vragen moeten beantwoorden
die later in de klas op het digibord werden nabesproken.
Ons School op Seef programma heeft nu voor iedere groep een andere praktijkles
zodat de kinderen met alles in aanraking komen:
Groep 1, 2 en 3 – oversteken
Groep 4 – wandeling “school- thuis route”
Groep 5 – verkeersborden speurtocht
Groep 6 – educatieve fietstocht rondom school
Groep 7 – landelijke theorie en praktijk examen
Groep 8 – “de van groep 8 naar groep 1” fiets route naar het voortgezet
onderwijs en fietsen in een groep.
Speeltuin groep 1c
Op vrijdag 5 juni is groep 1c naar de speeltuin geweest. Dit is een jaarlijks
terugkerend uitje waar alle kleuterklassen aan het einde van het schooljaar enorm
van genieten.
Groep 1c heeft samen met de peuterspeelzaal de hele ochtend gespeeld. Er was
limonade, een kaakje en een zakje chips. We hadden prachtig weer! Zelfs een
beetje aan de warme kant. Het was een enorm succes en dat is aan de foto’s wel
te zien! Een week later gingen ook de groepen 1/2 A en 1/2 B naar de speeltuin.
Wederom een zeer geslaagde ochtend met prachtig weer.

Leerkrachtverdeling 2015 - 2016
Hierbij de langverwachte indeling van onze leerkrachten voor schooljaar 2015 –
2016. Vanwege de afwezigheid van juf Vera zijn we hier wat laat mee. Onze
excuses daarvoor.
We zijn achter de schermen al druk bezig om de vacatures in te vullen. De
invulling van sommige vacatureruimte is ook al bijna rond, maar daar kunnen we
u op dit moment nog niet over informeren.
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

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

juf Gaby Smit
juf Brenda Croes + vacature
juf Annet Godeke + vacature
juf Babette van Nühn + juf Gerda Kazen
juf Liesbeth Berkhof + juf Gerda Kazen
meester Recep Durkut
juf Yvonne de Groot + juf Karin de Paauw
juf Sabina Schoenmaker + vacature
juf Karin de Paauw + juf Sabina Schoenmaker

Schoolreis
Op woensdag 24 juni gaan we op schoolreis. Alle leerlingen zijn om 8.30 uur op
school aanwezig. Om 8.45 uur gaan wij de bussen in en om 9.00 uur vertrekken
wij naar onze bestemming. Onze terugkomst staat gepland rond 17.00 uur,
hopelijk hebben wij niet te veel last van de vele files rond die tijd. Om het vertrek
zo soepel mogelijk te laten verlopen en weinig verkeersoverlast te veroorzaken,
vragen wij u uw kind lopend of per fiets naar school te brengen. Zo houden wij de
ruimte voor onze school vrij voor de gereserveerde bussen en kunnen wij zo snel
mogelijk vertrekken.
Kledingactie
In samenwerking met meester Willem organiseert de Ouderraad jaarlijks een
kleding inzamelactie. De opbrengst van deze kledingactie wordt ingezet voor de
aanschaf van plastic bekertjes. Dit jaar vond de actie in mei plaats. Misschien
waren we net iets te laat met de actie, want de opbrengst was lager dan vorig
jaar. Maar gelukkig is er toch nog 567 kilo aan kleding en gordijnen ingeleverd.
Dit leverde een bedrag op van € 170,10 waar inmiddels nieuwe bekers van zijn
gekocht. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage! Ook namens de mensen in
Ghana. Zij kunnen onze spullen goed gebruiken

Laatste loodjes
Juni is voor de kinderen en de leerkrachten altijd een heel drukke maar gezellige
maand. De laatste toetsen worden afgenomen, de rapporten worden geschreven,
er zijn rapportgesprekken, we knutselen voor vaderdag, we gaan op schoolreis,
de laatste “creales” voor de bovenbouw gaan we kokerellen, de disco en musical
van groep 8 niet te vergeten (meteen de laatste voor meester Coonen, die met
pensioen gaat), een high tea voor alle ouders en er was nog zoveel meer.
Terugkijkend op dit schooljaar, met alle “ups en downs”, geeft het een goed
gevoel dat we met de kinderen, ouders en leerkrachten samen weer hebben laten
zien waar het Palet voor staat. Alle OR-leden en hulpouders, ouders van de MR en
ouders van werkgroepen heel erg bedankt voor alle ondersteuning.

