Alblasserdam, 19 december 2013

AGENDA
20 DECEMBER:
GROEP 1 T/M 4 VRIJ
GROEP 5 T/M 8 OM
12.30 UUR VRIJ
21 DECEMBER T/M 5
JANUARI:
KERSTVAKANTIE

De laatste schoolbabbel van 2013
Ook aan dit kalenderjaar komt een einde. Voor Het Palet is 2013 een fijn jaar
geweest. Er is veel gedaan voor en door de leerlingen en alles onder de
enthousiaste begeleiding van de leerkrachten. De school heeft wederom een
kleine groei meegemaakt , een derde kleutergroep is hiervan het gevolg. De
leerlingen van de plusklas hebben leuke uitdagende opdrachten uitgevoerd,
waarbij samenwerken en verdiepen veel aandacht heeft gekregen. De
crealessen op vrijdag voor de groepen 5 t/m 8 hebben geresulteerd in mooie
presentaties, waarbij de leerlingen zelf een goede invulling hebben gegeven. Het
is goed te zien waar de talenten en de belangstelling van de kinderen liggen.
De kleuters en de peuters hebben verschillende inloopochtenden gehouden,
binnen de thema‟s van de piramide methode zijn de onderwerpen aangeboden
op verschillende niveaus.
Uit de ouder- leerling tevredenheidspeiling is naar voren gekomen dat iedereen
zich prettig voelt op school. De verbeterpunten, die wij zeker gaan aanpakken,
nemen wij mee in de doelen voor de komende jaren. Het is goed te zien hoe wij
er als school voor staan. Onze uitslag is naast de landelijke normering gelegd.
Wij scoren op de afzonderlijke onderdelen boven het landelijk gemiddelde.
Ook de personeelstevredenheidspeiling laat dit beeld zien.

6 JANUARI:
IEDEREEN WEER OP
SCHOOL

Naast de tevredenheidspeilingen is er een imago onderzoek gehouden onder
groepen ouders die zich nog oriënteren op een basisschool voor hun kind. Het
blijkt dat er over Het Palet nog een aantal hardnekkige vooroordelen de ronde
doen. Desondanks zijn er ouders die aangeven goede berichten over ons te
horen en een bezoek aan Het Palet te overwegen.
In januari zullen wij de samenvattingen van de peilingen en de conclusies uit het
imago onderzoek bekendmaken.
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik u te bedanken voor uw medewerking
aan de oudertevredenheidspeiling.
Namens het team wens ik u fijne feestdagen en een heel goed 2014.
Snowboots en kaplaarzen
Het wordt weer kouder in het land en dat betekent dat veel kinderen op
snowboots of kaplaarzen naar school komen. Heerlijk warm…. maar door de
vloerverwarming die we in school hebben een beetje té warm. En als er straks
sneeuw en ijs ligt, kunnen we bijna door de gangen zwemmen door de
gesmolten sneeuw en het ijs wat tussen de groeven blijft hangen. Daarom willen
wij u vragen om uw kind ook een paar „gewone‟ schoenen of laarzen mee te
geven. Deze kunnen dan bij binnenkomst aangetrokken worden. De tenen
blijven dan koel en de gangen droog.
Leuke activiteiten in de kerstvakantie
Er worden voor de schooljeugd tal van activiteiten georganiseerd in de
kerstvakantie. In de bijlage van de schoolbabbel kunt u lezen wat er wanneer
wordt gedaan. Veel plezier!!

Groep 8 maakt animatiefilmpjes
Met een digitale camera foto‟s maken is wel heel eenvoudig. Tenminste zo lijkt het. Want …wat niet mooi
genoeg is, gooi je meteen weer weg. Maar hoe word je een goede fotograaf? Hoe maak je een leuke
animatiefilm? Dit alles werd in een viertal lessen door Eric van Vliet van de Stichting ToBe uitgelegd en
vervolgens gedemonstreerd.
Tijdens de eerste les werden de leerlingen in het speellokaal in een bepaalde formatie gezet. Na een teken van
Eric maakten de leerlingen steeds, zoals afgesproken, een kleine beweging. Van iedere beweging werd een foto
gemaakt, wel zo‟n 200 in totaal. Vervolgens werden de foto‟s bewerkt. Een bijpassend muziekje erbij en … “Oh,
wat leuk”, klonk het, toen Eric het animatiefilmpje aan de leerlingen liet zien. In de daarop volgende lessen
gingen de leerlingen natuurlijk zelf met hun meegebrachte knuffels aan de slag.
De resultaten mogen er zijn. De filmpjes staan al op palet.opa.nl (groep 8). Bekijk ze maar eens. Waarschijnlijk
roept u ook: “Oh, .. wat leuk!”

Kerstviering
Na de gezellige sintviering op 5 december stonden op 6 december de kerstbomen alweer voor de deur. De
kinderen van groep 7 hebben in groepjes gezorgd dat iedere klas weer een mooie boom kreeg. Op maandag 9
december hebben de hulpouders en meester Willem gezorgd dat de school in kerstsfeer ondergedompeld werd.
Wat zag het er mooi uit! Ook werd er hard geoefend met alle kerstliedjes. Er was zelfs een clubje achtste
groepers die de tweede stem voor hun rekening nam. Gisterenavond was het dan zover: de kerstviering. De
school vulde zich met de heerlijkste geuren. Wat fijn dat er weer in grote getale gehoor aan het verzorgen van
de kerstmaaltijd is gegeven. In de klassen werd heerlijk gesmikkeld. Er werden hier en daar verhalen verteld,
kleine optredens verzorgd en om kwart voor 7 gingen we beneden naar de hal waar heel veel ouders kwamen
luisteren naar ons mini kerstconcert. Het was een gezellige avond, waar we met veel plezier op terug kunnen
kijken.

