Alblasserdam, 20 mei 2016

AGENDA
WOENSDAG 1 JUNI
SCHOOLREIS
DONDERDAG 23
JUNI
PLANNINGSDAG:ALLE
KINDEREN VRIJ!
MA 27 T/M VRIJ 1
JULI
RAPPORTGESPREKKEN
DINSDAG 28 JUNI
WENMIDDAG NIEUWE
GROEP
DONDERDAG 30
JUNI
EINDDISCO GROEP 8
WOENSDAG 6 JULI
AFSCHEIDSMUSICAL
GROEP 8
DONDERDAG 7 JULI
LAATSTE SCHOOLDAG
VRIJDAG 8 JULI
ZOMERVAKANTIE

Meester Willem wordt een bekende Nederlander.
Nadat Meester Willem zijn medewerking heeft verleend aan het programma
Kassa over zijn wurgkrediet bij Interbank, is het helemaal losgegaan op internet.
Kassa heeft er drie zaterdagen op rij aandacht aan besteed. Willem en Rita zijn
iedere keer te zien geweest in de uitzending. Zelfs een keer met enkele collega’s
en kinderen van Het Palet.
Er is via Facebook een crowdfunding opgezet om geld binnen te halen zodat de
pijn verzacht kan worden. Vele mensen die Willem en Rita kennen zijn spontaan
acties gaan verzinnen om te zorgen dat Willem en Rita zich op z’n minst
gesteund voelen.
Twee enthousiaste moeders, Petra Leenheer en Petra ter Laak, organiseren een
rommelmarkt. Deze wordt op zaterdagochtend 4 juni gehouden, rondom de
school. Iedereen kan voor €10,00 een plekje huren en spullen verkopen. Meld
je daarvoor aan bij Petra ter Laak: keesenpetra@hotmail.com / 06-10598945.
O.a. de opbrengst van het inschrijfgeld is voor crowdfunding meester Willem.
Tijdens de markt is er ook een verloting van gesponsorde prijzen, de ijscokar
van Arthur Tuytel, er worden koffie, thee en lekkere exotische hapjes verkocht.
Er is een knutselworkshop, verkoop van kinderkleding van Relaunch, verkoop
van sieraden van “Lots of Joy”, je kunt geschminkt worden en nog veel meer!
Op vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni kunt u van 12.00 – 16.30 uur, in de hal van
de school, hippe kinderkleding van het merk Relaunch kopen. Deze kleding
wordt verkocht door Paula Portheine, van ieder verkocht kledingstuk gaat €5,00
naar de actie! Op woensdag 1 juni staat er al een kledingrek in de hal, zodat u
tijdens de inloop alvast kunt spieken of er iets leuks voor uw kind bij zit.
Op vrijdag 3 juni van 12.00 – 16.30 uur verkoopt Joyce Cornelissen van “Lots of
Joy”, naast de kinderkleding, leuke en mooie armbanden voor moeders en grote
meiden.
Naast alle activiteiten kunt u ook op elk moment geld in de spaarpot stoppen.
Deze staat in het kamertje van Vera. In de hal komt een thermometer te
hangen waar de stand van de inzameling op te zien is. Uiteraard willen we
niemand in verlegenheid brengen en is e.e.a. niet verplicht!
Kortom, er gebeurt veel. Laten wij er met elkaar een geslaagde actie van
maken. Tenslotte staat meester Willem ook altijd voor iedereen klaar.
Speelmiddag ABC-team
Op woensdag 1 juni organiseert het ABC-team voor de tweede keer de ABCSpeelmiddag! Tijdens de speelmiddag mogen alle basisschoolkinderen gezellig
komen spelen op het Raadhuisplein. Er worden weer verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals een boekendomino, een slagwerkworkshop, je kunt je laten
schminken, de omhaal oefenen, lekker midgetgolfen en nog veel meer.
De middag start om 14.00 uur, tot 17.00 uur. De speelmiddag is gratis
toegankelijk voor iedereen. Voor meer informatie kijk op
www.abcalblasserdam.nl

Schoolreis, we hebben er zin in!
Is uw kind ook al bezig met de schoolreis? Wij horen in de school in ieder geval de
kinderen er onderling al veel over praten. Ik wil graag nog even onder de
aandacht brengen dat er nog niet voor ieder kind is betaald.
Graag € 25.00 per kind overmaken op NL42 RABO 0149 5944 45 t.n.v. Het Palet,
o.v.v. de naam van de leerling en de groep.
Bezoek Wijkagent
Afgelopen donderdag 19 mei stond in het teken van het bezoek van wijkagent
Arjan de Haan.
Samen met meester Willem heeft hij alle groepen
bezocht. Hij kwam vooral praten over hoe we de
verkeersveiligheid rondom onze school kunnen
verbeteren. Hij ging in gesprek met de kinderen over hoe
ze naar school komen. Waar parkeren ouders hun auto?
Staat deze goed geparkeerd, zodat andere kinderen veilig
kunnen oversteken en over de stoep kunnen lopen.
Stappen jullie af bij de stoep als jullie met de fiets
komen. Zitten jullie in een stoelverhoger in de auto? Of
op een veilig zitje achterop de fiets.
De kinderen vonden het erg leuk, zo’n echte agent in de
klas!!
Theater op Het Palet
Op vrijdag 13 mei mochten groep 3, 4 en 5 kijken naar een super leuke
theatervoorstelling!
Frans en Fietje waren door hun ouders tijdens hun
middagdutje achtergelaten in het bos. De stoere Frans
leidt zijn jongere zusje dapper door het grote en
donkere woud. Daar komen ze allerlei sprookjesfiguren
tegen: Sneeuwwitje, het jongste geitje, het luie zusje
uit vrouw Holle, de boze wolf en een deftige fee.
Tenslotte komt Frans nog in het snoephuisje van de
heks vast te zitten. Gelukkig wordt hij nog net op tijd
gered door Fietje.
Op de website staan leuke foto’s van de voorstelling. De
kinderen (en de juffen en meester) hebben genoten!
Schoolvoetbal
Zoals ieder jaar hebben de groepen 5 en 6 op woensdag 11 mei het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi gehad. Het was een gezellige en zonnige dag met veel
supporters (ouders). De jongens van groep 5 kwamen heel ver in het toernooi en
ze bereikte de finale. De finalewedstrijd hebben ze 6-0 gewonnen tegen de
Schalm. De kinderen hebben heel goed samengewerkt en goed geluisterd naar de
twee vaders die hun goed gecoacht hebben. We bedanken de begeleiders en de
ouders die ons enthousiast hebben aangemoedigd.
Groep 5 heeft de beker gewonnen, maar ons motto is: “Mee doen is belangrijker
dan winnen!”
Toneelvoorstelling groep 6,7 en 8
De kinderen van groep 6,7 en 8 hebben vorige week donderdag mogen genieten
van een prachtige voorstelling. De voorstelling werd gespeeld door twee vrouwen
en een man. Zij speelden een verhaal over een leeuw die kinderen eet. Er werd
veel gelachen en de toneelspelers betrokken de kinderen ook in hun verhaal. Zo
werd een kind gebruikt als ‘lokaas’ om de leeuw te vangen. Het was een leuk
toneelstuk dat de kinderen een uurtje plezier heeft bezorgd.
Pleinsport
Op dinsdagmiddag na schooltijd is er pleinsport op het dakplein. Dit was eerder
om de week, maar tot aan de zomervakantie kan uw kind iedere dinsdag komen
spelen.

