Alblasserdam, 10 september 2015

AGENDA
WOENSDAG 16 SEPT
SCHOOL OP SEEF DAG
MAANDAG 5 OKT
START PROJECT
KINDERBOEKENWEEK
WOENSDAG 7 OKT
SCHOOL OP SEEF
WOENSDAG 28 OKT
HALLOWEENDISCO
GROEP 5 T/M 8

Terug van weggeweest
Wat fijn om weer terug te zijn op Het Palet!
Hoewel het nog niet helemaal gaat zoals ik zou willen ben ik op de goede weg.
Ik heb uw deelneming in welke vorm dan ook erg op prijs gesteld. Lieve
kaarten, tekeningen van leerlingen, hartverwarmende mails enz., die ik mocht
ontvangen in de afgelopen moeilijke tijd, hebben mij er doorheen getrokken.
En dan natuurlijk de steun die het team mij heeft gegeven. Ik zeg het nog maar
een keer……wat is het een fijn team!
We gaan er weer een leuk schooljaar van maken met elkaar. Een nieuwe
collega, Marlon Huijser, in groep 7. Juf Wendy in groep 1c en juf Marianne in
groep 1-2B hebben vorig schooljaar ingevallen en konden dit schooljaar gelukkig
blijven.
Wist u dat……………………………
Wij om 8.20 uur de deur openen voor de groepen 1 en 2 en dat om 8.25
uur de andere groepen naar de klas kunnen.
Wij dus om 8.30 uur de lessen willen beginnen.
Parkeren is toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken en niet
in het gras.
Wanneer uw kind ziek is of later komt wij dit graag voor schooltijd van
ouders horen.
Wij vanaf 08.00 uur telefonisch bereikbaar zijn.
Wij prachtige fietsenrekken hebben waar de fietsen ingezet moeten
worden.
Wij blij worden wanneer iedereen zich aan de bovengenoemde afspraken
houdt.
Nieuw op Het Palet
Mijn naam is Marlon Huijser en ik ben de nieuwe meester van groep 7.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kom ik uit Rotterdam om les te geven
aan 16 leuke jongens en meisjes.
In Rotterdam woon ik sinds een jaar samen met mijn vriendin. Oorspronkelijk
kom ik uit Dordrecht waar ik ook de Pabo heb afgerond. In mijn vrije tijd zit ik
veel op de fiets. Daarnaast voetbal ik ook nog eens bij vv Dubbeldam.
Aardrijskunde, geschiedenis en biologie vind ik leuke lessen om te geven.
Gelukkig is daar in groep 7 genoeg tijd en ruimte voor! Dit wordt een leuk
schooljaar!
Zwemmen groep 4.
Groep 4 heeft dit schooljaar weer elke maandagochtend zwemles. De kinderen
oefenen voor een zwemdiploma en de kinderen die al in bezit zijn van diploma
A, B en C oefenen de onderdelen van het waterveiligheidscertificaat. Middels
allerlei speelse opdrachten uit dit plusprogramma, kunnen er 2 certificaten
behaald worden. Heel belangrijk vinden wij, want overal in onze omgeving zijn
sloten en singels en veilig genieten van water is heel wat waard. Tevens is het
een prima aanvulling op het bewegingsonderwijs.
Informatieavond
Gisteren was voor alle groepen de informatieavond. Deze was drukbezocht en
dat is fijn, omdat er veel afspraken en gebruiken die in de klas van uw kind
gelden worden besproken. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze avond?
U bent van harte welkom op de inloopochtenden, iedere woensdag van 8.15 uur
tot 8.30 uur, of dagelijks na schooltijd.

School Op Seef
Ook komend schooljaar krijgen alle groepen weer theorie lessen en praktijk lessen
in Verkeer. Wij zijn niet voor niets een “School op Seef” met al vele jaren het
felbegeerde “School op Seef-label” op zak. Dit jaar zijn er, naast de vertrouwde
lessen, ook een aantal nieuwe lessen. Zo gaat groep 5 een verkeersborden
speurtocht doen. Groep 1 begint met het oefenen met oversteken op het
schoolplein, op imitatie zebrapaden. Groep 8 krijgt nieuwe uitdagende
fietsoefeningen zoals fietsen met een mobieltje, samen slalommen en samen een
8 fietsen. Wij hopen de kinderen dan goed voor te bereiden voor het fietsen in
een groep als ze straks naar het voortgezet onderwijs gaan.
Alle fietsoefeningen zullen plaatsvinden op en rond school. Wij gaan niet meer
naar het Raadhuisplein met de leerlingen.
Wij hopen op een Seef schooljaar!
Nieuwe methode rekenen
De verouderde methode Wereld in getallen, sloot niet goed meer aan bij de
huidige kerndoelen voor rekenen. Daarom hebben we voor een nieuwe
rekenmethode gekozen; Reken Zeker. Deze methode sluit ook beter aan bij de
nieuwe normering van Cito.
Vanaf schooljaar 2015/2016 gebruiken we de methode Reken Zeker in de
groepen 3 t/m 6, schooljaar 2016/2017 start groep 7 met de nieuwe methode en
schooljaar 2017/2018 zal ook groep 8 met deze methode gaan werken.
Het niveau van Reken Zeker ligt hoger dan dat van Wereld in Getallen. Met
Wereld in Getallen leerden de kinderen rekenen vanuit de context. Met Reken
Zeker leren de kinderen eerst de basisvaardigheden en gaan dan rekenen vanuit
de context.
Reken Zeker is een methode, waarin de meest recente inzichten op het gebied
van rekenonderwijs zijn verwerkt. Instructie en automatiseren, stapsgewijs
oefenen, herhalen en enkelvoudige strategieën.
Zowel goede als zwakke rekenaars ontwikkelen met deze methode
basisvaardigheden en begrip. Duidelijke instructie en veel herhalingsoefeningen
zorgen voor het nodige vertrouwen.
Terugblik High Tea
Ter afsluiting van een schooljaar biedt de Ouderraad traditiegetrouw aan alle
ouders en verzorgers een High Tea aan. Ook het vorige schooljaar werd op deze
smakelijke en feestelijke wijze afgesloten. Op een regenachtige woensdagochtend
in juli stond de hal van de school vol heerlijke zoete en hartige hapjes. Deze
lekkernijen waren gemaakt door het horecateam van De Blomhoeve. De
Blomhoeve is op loopafstand van ’t Palet gehuisvest en richt zich op
dagactiviteiten voor (jong)volwassenen met een matig tot licht verstandelijke
beperking. Het aanbod was enorm; cupcakes, cake, appeltaart, ananas-kokostaart, worteltaart, wraps met zalm, brownies, hartige spiesjes ….. te veel om op
te noemen en alles even lekker. De kwaliteit van de hapjes èn de gezelligheid van
alle aanwezigen maakte de high tea tot een succes. Hartelijk bedankt voor uw
komst en natuurlijk ook onze hartelijke dank aan het horecateam van De
Blomhoeve.
De Ouderraad
Groene Voetstappen
Op woensdag 16 september krijgt Het Palet bezoek van wethouder Ajan Kraijo.
Hij komt om 10.30 uur het project “Groene Voetstappen” bij ons op school
openen.
Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar
tienduizenden kinderen aan meedoen. Gedurende één week komen de kinderen
lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school
en verdienen daarmee Groene Voetstapstickers. Tijdens de actieweek besteden de
leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame
mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden
lesmateriaal.
Over dit project krijgt u nog een aparte brief.
Op deze dag is ook onze eerste School op Seef dag waarbij de groepen 6, 7 en 8
op en rond school allerlei fietsoefeningen gaan doen. Fietsen mee dus!
Er zal ook een filmploeg aanwezig zijn deze dag.

