Alblasserdam, 21-12-2017

8 JANUARI
EERSTE SCHOOLDAG
2018!
10 JANUARI
LUIZENCONTROLE IN
DE KLASSEN
11 JANUARI
GROEP 8 OP DE FIETS
NAAR DE WILLEM
5 MAART
STUDIEDAG (ALLE
KINDEREN ZIJN VRIJ)

Kerstviering
De glitters liggen nog door de hele school, de kinderen zitten wat witjes in de
klassen, maar wat was het een gezellig kerstfeest. Ouders, heel erg bedankt
voor jullie bijdrage aan de kerstdiners. Er was weer genoeg keuze voor iedereen
en daarnaast zag het er ook nog eens heel feestelijk uit.
De kleuters en de groepen 3 begonnen de avond met hun kerstoptredens. Er
waren kleine sneeuwpoppen, er werd bij gedanst en ook de kerstman kwam nog
voorbij. Dit keer op een driewieler, weer eens iets anders dan een arrenslee.
Daarna gingen deze groepen aan hun kerstdiner beginnen.
De groepen 4 t/m 8 waren op dat moment al een tijdje aan het eten. Ze konden
met hun borden langs het buffet lopen en opscheppen wat ze wilden.
Daarna was het hun beurt om beneden in de hal te gaan zingen. Er stonden al
heel wat ouders te wachten. Nu kwamen ook Engelstalige klassiekers zoals Last
Christmas voorbij en er werd prachtig gezongen. Groep 8 knalde bij het laatste
lied maar liefst 6 confettikanonnen af. (Met juf Vera was 2 afgesproken, maar ja,
als je er dan 6 hebt…) Daarna konden de ouders hun kinderen in de klassen
ophalen. We kijken terug op een geslaagd kerstfeest en hopen dat u ook
genoten heeft.

Bericht uit de Ouderkamer
De Ouderkamer is er ook dit jaar weer voor alle ouders.
We hebben geprobeerd om een informatief en afwisselend
programma samen te stellen.
- De ochtenden zijn van 8.45 - 10.00 uur.
- Voor jongere kinderen is er een speelhoekje ingericht.
- De bijeenkomsten zijn gratis, tenzij anders is vermeld.
- Als de ouderkamer op woensdag is, vindt het
koffiedrinken hier plaats, en niet in de hal van de school.
Schuift u ook aan? De volgende activiteiten staan gepland
voor dit schooljaar:
Vrijdag 19 januari: De cursus E.H.B.O. bij kinderen en
baby’s gaat door! Van 8.45 tot 12.00 uur leren we hoe je
moet handelen bij de meest voorkomende ongelukken bij
kinderen. Deze cursus kost €20,--. Er zijn nog enkele
plaatsten beschikbaar. Mocht u nog interesse hebben dan
kunt u zich nog via de mail inschrijven: a.godeke@sobascholen.nl.
Dinsdag 6 februari: Vanmorgen komt de logopediste ons iets vertellen over de
taalontwikkeling van het kind en over het belang van voorlezen. Voorlezen is niet
alleen leuk en belangrijk voor de hele kleintjes, maar ook als je kind al kan lezen
is het belangrijk (en leuk!) om te blijven voorlezen. Let op: dit is de
bijeenkomst die eigenlijk op 12 december gepland stond.
Woensdag 7 maart: De kinderfysiotherapeut komt ons wat vertellen over de
motoriek van kinderen, en met name de schrijfmotoriek.
Dinsdag 17 april: Marilena van het Centrum Jeugd en Gezin komt ons
vanmorgen vertellen wat home-videotraining inhoudt en hoe dit kan helpen bij de
opvoeding.
Vrijdag 18 mei: Op de koffie bij juf Vera. Vanmorgen schuift juf Vera gezellig
aan, aan de koffietafel.
Woensdag 4 juli: Wat is autisme? Wat betekent het in je dagelijks leven? Hoe
kun je als buitenstaander hier mee omgaan? Vanmorgen komt er een deskundige
om ons hierover te vertellen. Ook laat zij ons engszins zelf ervaren hoe het is om
autisme te hebben.
We hopen u ook een keer te kunnen begroeten in de Ouderkamer!
Studiedag
U heeft inmiddels per mail een brief ontvangen waarin ik u informeerde over de
studiedag van 23 februari 2018
Deze is verplaatst naar 5 maart 2018.
Houdt u hier rekening mee a.u.b.
Luizen pluizen
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een goede luizenzak heeft? Deze zijn te koop bij
meester Willem.
De woensdag na iedere vakantie worden de leerlingen en leerkrachten
gecontroleerd op luizen en/of neten.

Staken
Voor het eerst sinds jaren hebben wij meegedaan aan de staking. Eerst de
prikactie en afgelopen maanden twee keer een dag. Wij beseffen dat dit voor u
als ouders een geregel is, maar we doen het in het belang van het onderwijs van
uw kind.
Wij zijn deze dag op school met elkaar in gesprek gegaan over hoe wij de
werkdruk ervaren, wat ons energie geeft en wat juist niet. Het was een
vruchtbare dag.
Het gaat ons in eerste instantie namelijk om de werkdruk en kwaliteit van het
onderwijs. De werkdruk moet omlaag. Er moeten meer leerkrachten bij. De
klassen worden groter, maar er komt geen of onvoldoende extra hulp.
Als er zieke leerkrachten zijn vangen wij het hier altijd in eerste instantie intern
op. Mijn parttime collega’s werken dan een dag meer zodat er geen klassen naar
huis hoeven. Dat is hier gebruikelijk, maar dit kunnen we niet te lang volhouden.
Tenslotte werken de parttimers niet voor niets parttime. Een andere oplossing zou
zijn om u ’s ochtends te bellen met de mededeling dat uw kind die dag geen
school heeft of leerlingen regelmatig op te splitsen en in andere groepen te
plaatsen. Dit komt de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.
Invallers zijn er nauwelijks op dit moment en de prognose laat zien dat het alleen
maar nijpender wordt.
Wij hopen dat er beweging komt in het zoeken naar oplossingen en dat de staking
dus iets op gaat leveren.
Namens mijn collega’s bedankt voor uw begrip.
Op naar 2018
Bijna is het zover, een nieuw jaar breekt aan. Hopelijk brengt 2018 u veel fijne,
mooie, liefdevolle momenten die in goede gezondheid met dierbaren worden
gedeeld.
Fijne dagen.
Wij zien jullie graag weer op 8 januari.
Team Het Palet

