Alblasserdam, 15 oktober 2015

AGENDA
17 T/M 25 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE
28 OKTOBER
SCHOOL OP SEEF
(KLEUTERS EN
GROEP 3)
28 OKTOBER
HALLOWEENDISCO
GROEP 5 EN 6
(19.00 – 20.00 uur)
GROEP 7 en 8
(20.15 – 21.45 uur)
4 NOVEMBER
SCHOOL OP SEEF
GROEP 6, 7 EN 8

Traktaties
Het valt ons op dat de traktaties die de leerlingen uitdelen in de klas steeds
groter worden.
Prachtig ingepakte zakjes met iets eetbaars en een klein speeltje zijn meer regel
dan uitzondering. Dit is echter niet nodig. Het uitdelen en uitpakken van deze
dingen kost veel tijd en brengt u als ouders op onnodige kosten.
Wij stellen het op prijs wanneer uw kind iets lekkers, gezonds trakteert. In de
pauze hebben de kinderen zelf een pauzehapje bij zich en tussen de middag
verwachten wij dat de leerlingen hun lunch opeten.
Afwezigheid Marlon Huijser
De nieuwe leerkracht van groep 7 is al enige weken ziek. Nadat hij met enorme
buikpijn is opgenomen, is er uiteindelijk geconstateerd dat zijn dunne darm
werd afgekneld. Met spoed is hij ’s avonds nog geopereerd en daarna kon zijn
herstel beginnen. Hij heeft na 10 dagen het ziekenhuis verlaten en is nu thuis
aan het aansterken.
Wij weten niet wanneer Marlon weer volledig hersteld is en weer aan het werk
kan.
Natuurlijk wensen wij hem het allerbeste en veel beterschap.
Inloopochtend
Iedere woensdag zijn alle ouders vanaf 8.15 uur van harte welkom in de klas
van hun kind. Om 8.30 uur gaat de les beginnen en verwachten wij dat u als
ouder de klas heeft verlaten. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8.
Bij de kleuters kunt u op woensdag en vrijdag tot 09.00 uur meespelen.

5 NOVEMBER
SCHOLENMARKT
GROEP 8

Op andere dagen kunnen de kleuters met ouders vanaf 08.20 uur naar binnen
en de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 om 08.25 uur. Tot de herfstvakantie
kunnen de ouders van groep 3 nog mee, maar daarna kunnen de leerlingen dit
heel goed zelf.

11 NOVEMBER
SCHOOLONTBIJT

Wanneer u iets aan de leerkracht moet doorgeven kan dat vanaf 08.00 uur
telefonisch en u kunt te allen tijde de leerkracht vanaf 08.10 uur in de hal
vinden. Wij zitten juist daar om voor ouders snel bereikbaar te zijn.

23 t/m 26 NOVEMBER
RAPPORTGESPREKKEN
GROEP 3 T/M 8

Raar maar waar
Dat was het thema van de kinderboekenweek. Maandag 5 oktober was de
opening met allerlei bijzondere ‘wist-je-datjes’, die ook door heel de school op
posters hingen. We hebben samen het lied ‘raar maar waar’ gezongen, waarbij
een aantal meiden uit groep 8 een leuke dans deden.
In de groepen is iedereen gelijk aan de slag gegaan met het thema. Er is
geknutseld, gedanst, onderzocht, er zijn proefjes gedaan en nog veel meer. Het
was een bijzonder en leerzaam thema.
Donderdag 15 oktober was de afsluiting. De onderbouwgroepen hebben een
leuke voorstelling gegeven. De bovenbouwgroepen hebben allerlei onderwerpen
aan elkaar gepresenteerd.
Tot slot was er ’s avonds de kijkavond. We kijken terug op een geslaagde
kinderboekenweek.

HVO lessen
Wat hebben we met plezier gewerkt afgelopen weken…….
Groep 6 en 7 bij elkaar in 1 groep en dat gaat goed. We zijn 1 groep! We hebben
gewerkt aan het thema NATUUR. Wat is natuur, de mooie en minder prettige
kanten. Hoe gaan we met de natuur om en waar is het allemaal mee begonnen.
Allerlei meningen van leerlingen en discussie: is het de oerknal, wat dachten de
oude Grieken, is het begonnen met God of Allah en zelfs lazen we een verhaal van
de Eskimo’s.
Het mooie is dat leerlingen leren dat er verschillend over gedacht kan worden en
er respect is voor ieders mening. Zelf een striptekening maken over hoe de
wereld volgens jou is ontstaan, bracht prachtige resultaten op. Compliment voor
alle leerlingen!
Met groep 8 gingen we het thema ‘Smaken verschillen’ onderzoeken. Echt
proeven: drop, walnoten, zuurtjes en rozijnen. En dan van letterlijk naar
figuurlijk. We hebben onze eigen smaak: is dat omdat we het gewend zijn, onze
omgeving dat gewoon vindt of kijk je veel tv en wordt je daardoor beïnvloed…?
We luisterden ook stukjes muziek van Mozart en Bach, maakten kennis met Karel
Appel en Rembrandt. Wat bepaalt jouw voorkeur? En wat heb jij meegemaakt in
je leven aan zoet, zuur, bitter of zout?
We spraken natuurlijk ook over hoe je omgaat met verschillen. Als eindopdracht
een collage: zeker niet saai, maar hoe mooi verschillend en kleurig! Het
kwetsbaar durven op te stellen van de groep bracht herkenning en vertrouwen.
Wat mooi!
Hartelijke groet, Beppie Jansen.
Verkeer
ALBLASSERDAM – Wethouder Arjan Kraijo heeft deze week op basisschool Het
Palet het startsein gegeven voor het regionale project Groene Voetstappen. De
wethouder overhandigde samen met schooldirecteur Vera Doejaaren aan de
kinderen de Groene Voetstappen boekjes en enthousiasmeerden de kinderen
daarmee aan de slag te gaan. Groene Voetstappen kunnen verzameld worden
door lopend of fietsend naar school te gaan.
Stickers
Wie loopt of fietst naar school, verdient stickers. Het doel is dat kinderen (en
ouders) zich milieuvriendelijker gaan verplaatsen in het dorp om zodoende
schadelijke uitlaatgassen tegen te gaan.
2000 leerlingen
Wethouder Kraijo vertelde: “Door op scholen mee te doen met Groene
Voetstappen worden kinderen op jonge leeftijd bewust gemaakt van de gevolgen
van hun mobiliteitskeuze voor het klimaat, de luchtkwaliteit, hun eigen
gezondheid en de verkeersveiligheid. Andersom laten kinderen aan volwassenen
zien hoe het moet.” In de regio Drechtsteden doen veertien basisscholen met
ruim 2.000 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 mee aan Groene
Voetstappen.
Klimaatverbond
Groene Voetstappen is een initiatief van Klimaatverbond Nederland. Sinds 2006
verzamelen basisschoolleerlingen in Nederland jaarlijks Groene Voetstappen. Er
zijn dus al veel stappen gezet voor duurzame mobiliteit. In de regio Drechtsteden
is Groene Voetstappen gekoppeld aan het verkeersveiligheidsprogramma voor
basisscholen “SCHOOL op SEEF” en de maand van de duurzaamheid van 9
september tot en met 9
oktober. In deze maand
vinden er allerlei activiteiten
op het gebied van
duurzaamheid plaats.

