Alblasserdam, 29 november

AGENDA
5 DECEMBER:
SINTERKLAASVIERING

6 DECEMBER:
GROEP 1 T/M 4 VRIJ

Wat staat er in de hal?
Nee, geen cadeaus, geen gevulde schoentjes, maar een grote kartonnen doos
waarin oude cartridges ingezameld worden.
Naast batterijen, vet, papier en plastic kunnen nu dus ook uw oude cartridges op
school ingeleverd worden. En wie worden daar beter van???????????????
Uw kind(eren). De ouderraad krijgt een kleine vergoeding, die zij weer
gebruiken voor de activiteiten op Het Palet. Daarnaast is het goed voor het
milieu. Toch weer een leuke win- win situatie. U kunt de doos vinden in de hal
van de hoofdingang.
Schooltijden
Op Het Palet hebben wij geen flexibele werktijden. Wij starten om 8.30 uur .
Voor leerkrachten en kinderen die wel op tijd op school zijn. is het erg storend
wanneer er kinderen te laat binnenkomen.
Natuurlijk kan het een keer voorkomen, maar helaas moeten wij constateren dat
het dagelijks (en vaak dezelfde) ouders/kinderen zijn die niet om 8.30 in de klas
zitten.
Nogmaals , wij noteren de laatkomers en wanneer er vanuit de leerplicht naar
wordt gevraagd moeten wij deze informatie doorgeven. Het gaat om reguliere
lestijd.
School op Seef nieuws
Op woensdag 13 november hadden de groepen 6, 7 en 8 een School op Seef
dag. Elke groep is naar het Raadhuisplein gefietst om daar met onze
verkeerswerkgroep de fietsvaardigheid te oefenen.
Een aandachtspunt: ouders, ga veel fietsen met uw kinderen of laat uw kinderen
veel fietsen. We merken dat er kinderen zijn die weinig fietsen. Straks moet uw
kind naar het voortgezet onderwijs op de fiets. Laten we er met elkaar voor
zorgen dat ze veilig zijn in het verkeer! Ook de hoogte van de fiets is heel
belangrijk! Uw kind moet net met de tenen bij de grond kunnen.
Op onze website palet.opa.nl kunt u onder het kopje Verkeer/ouderbrieven,
altijd lezen welk onderwerp wij in de groepen 1 t/m 4 behandelen aan de hand
van de digitale verkeerskalender. Deze maand is het onderwerp: Zichtbaarheid
in het verkeer. Dingen die aan bod komen zijn regenkleding, verlichting, fietsen,
reflectie, capuchon en nog veel meer.
Een drukte van jewelste is het iedere ochtend bij de school. De kinderen van
groep 1 t/m 4 hebben een brief meegekregen over dit onderwerp. Let er
alstublieft op dat u uw auto of fiets veilig parkeert, zodat de kinderen veilig de
school in kunnen.
Het Palet heeft nieuw materiaal gewonnen om alle School op Seef lessen mee te
oefenen. Denk aan verkeersborden, pylonen, een zebrabad, stoplichten e.d.
Vandaag hebben we er voor het eerst mee gewerkt. Het is erg mooi! Wij hebben
deze materialen gewonnen omdat wij al voor de 3e keer het School op Seef label
hebben behaald en dat is heel bijzonder!

Pech- pech en nog eens pech
Dat is wat Juf Gerda heeft. Kort voor de herfstvakantie is zij opgenomen en geopereerd in het ziekenhuis aan
een acute blindedarmontsteking. Nu is zij lelijk gevallen en heeft zij haar sleutelbeen gebroken. De breuk was
van dien aard dat zij hieraan geopereerd is. Wij wensen haar alle sterkte toe en hopen haar snel weer op Het
Palet te zien.
Nieuws van de sinterklaascommissie
Op maandagavond 25 november was het een groot feest op het Palet.
De kinderen mochten „s avonds naar school om mee te zingen en te dansen met de band “De Gouden
Pepernoot”. Er kwamen ook nog 5 pieten langs en die dansten en zongen ook gezellig mee. Wat was het weer
een geweldige avond voor jong en oud!
Na dit gezellige meezingfestijn zijn we op school nog lang niet uitgefeest. Alle kinderen weten het al…… nog een
paar nachtjes slapen en dan is het zover. Donderdag 5 december zal Sinterklaas het Palet bezoeken om zijn
verjaardag te vieren. Dit wordt natuurlijk een geweldig feest waar we allemaal, groot en klein, naar uitkijken.
Alle kinderen worden om 08.25 uur in de groepslokalen verwacht, zodat we op tijd met het feest
kunnen beginnen.
Om 08.30 uur gaan we naar buiten om Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen. Natuurlijk bent u ook van
harte welkom om naar de aankomst van de goede Sint bij ons op school te komen kijken. Na aankomst van de
Sint zingen we in de hal waarna de kinderen in de eigen lokalen het feest verder vieren tot 14.30 uur.
Vrijdag 6 december beginnen de lessen voor groep 5 t/m 8 weer gewoon om 08.30 uur. De groepen 1 t/m 4
zijn vrijdag vrij. De fietsen moeten 5 december op het peuterplein worden gezet.
Wat een portretten!
Met de crea- lessen op vrijdagmiddag hebben een aantal kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 voor fotografie
gekozen. In de laatste les mochten de kinderen een portret maken, waarbij zij, als fotograaf, alles mochten
bepalen. Van tevoren bekeken ze werk van bekende portretfotografen en bedachten ze wat ze met hun foto
wilden uitdrukken. Ook dachten ze na over lichtgebruik en scherptediepte.
Daarna was het zaak om hun “model” zulke aanwijzingen te geven, zodat het precies werd zoals zij zelf in
gedachten hadden. Ook moesten ze zelf de camera hanteren, positie bepalen, scherpstellen en afdrukken.
Dat er talent bij ons op school rondloopt was natuurlijk al bekend, maar dat er zo‟n geweldige serie uit voort
zou komen, hadden we van tevoren niet verwacht. Daar willen we natuurlijk nog meer mensen van laten
meegenieten. De portretten worden dan ook afgedrukt en voor de klas van groep 6 op de muur tentoongesteld.
Daarnaast staan de foto‟s ook op onze website. Neem gerust een kijkje, want het is zeer de moeite waard!
(palet.opa.nl, onder het kopje foto‟s)
Tweede boek Mirna Al Nashi
Wat zijn we trots op Mirna uit groep 7. In groep 5 heeft zij al bewezen dat ze hele mooie verhalen kan
schrijven. Toen kwam namelijk haar eerste boek uit: De leukste kinderverhalen. Dat verhalen schrijven nog
steeds haar grootste passie is, bleek afgelopen woensdag maar weer tijdens de officiële boekpresentatie van
haar tweede boek: Diefstal in de snoepjesfabriek. Op feestelijke wijze werd haar in de bibliotheek het eerste
exemplaar overhandigd door burgemeester Bert Blase. Er waren heel wat trotse klas- en schoolgenootjes
aanwezig. Mirna zelf vertelde veel plezier te beleven aan het schrijven van verhalen en nog lang niet
uitgeschreven te zijn.
Het tweede boek van Mirna bestaat uit twee langere verhalen. In Meester verdwenen is Bettina boos op de veel
te strenge meester. Maar als ze daarna bij ballet gaat dansen, gebeuren er wel hele vreemde dingen… Bettina
gaat met haar vriendin Els op onderzoek uit, een spannend avontuur volgt!
Diefstal in de snoepjesfabriek is een leuk verhaal over Joris die zo graag een keer in de snoepjesfabriek van
meneer Hendrick wil kijken. Als hij die kans krijgt, blijkt een machine kapot te zijn en kunnen er geen snoepjes
gemaakt worden. Kan Joris helpen om dit op te lossen? We hopen dat Mirna nog veel meer boeken zal gaan
uitbrengen. Het tweede boek van Mirna is onder andere bij boekhandel de Krekel te koop.

