Alblasserdam, 22-2-2018

26 FEBRUARI T/M 4
MAART
VOORJAARSVAKANTIE
5 MAART
STUDIEDAG (ALLE
KINDEREN ZIJN VRIJ)
6 MAART
EERSTE SCHOOLDAG
NA DE VOORJAARSVAKANTIE

Bericht uit de Ouderkamer
Dinsdag 6 februari was de ouderkamer geopend. Martine Grinwis, logopediste bij
Logopediepraktijk Alblasserdam, kwam gezellig bij ons op de koffie om te praten
over voorlezen en de taalontwikkeling van kinderen. Samen met een aantal
ouders hebben we weer even gehoord hoe belangrijk voorlezen is voor de
kinderen. Voor hun taalontwikkeling, hun algemene ontwikkeling, maar ook voor
de sociaal emotionele ontwikkeling. Voorlezen is het leukste en gezondste
tussendoortje! Martine vertelde dat zo’n 40 % van de kinderen niet wordt
voorgelezen. Dat is jammer, want het is zo belangrijk!

7 MAART
FYSIOTHERAPEUTE
KOMT NAAR DE
OUDERKAMER
12 T/M 15 MAART
KAMP GROEP 8
Wist u dat er in de bibliotheek elke woensdagmiddag om 14.30 uur
Voorleeshelden zijn die speciaal naar de bibliotheek komen om voor te lezen?
Kom gezellig eens met je kind luisteren!
Ook bestaat er een leuke site waar prentenboeken op een verantwoorde manier
worden voorgelezen: www.wepboek.nl.
Voorlezen stopt niet als je kind zelf kan lezen. Ook grotere kinderen vinden het
heerlijk kom voorgelezen te worden uit een spannend boek!
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 nog gepland voor dit
schooljaar:
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!
Ouderkamer Het Palet
Dat is koffie met een beetje méér!

Godsdienstig Vormings Onderwijs – GVO
We zitten alweer op de helft van dit schooljaar. Tijd dat ik u iets vertel over de
lessen GVO. Zoals u waarschijnlijk wel weet kunnen de kinderen in de groepen 6,
7 en 8 voor dit vak kiezen. In de lessen laat ik de kinderen kennismaken met
meerdere Bijbelverhalen. Toch staat niet de kennisoverdracht voorop. Aan de
hand van de verhalen worden allerlei onderwerpen behandeld die met het verhaal
samenhangen. Zo ontving Abraham drie bezoekers. Hij kende ze niet, maar ze
werden wel gastvrij onthaald door hem. Met de kinderen praat ik dan over
gastvrijheid nu. Waar voel jij je welkom, hoe laat je merken dat iemand welkom
is? Het volk van God woonde als slaaf in Egypte. Met elkaar spraken we over
onrecht in onze tijd en of je je daartegen mag verzetten. Toen het volk in de
woestijn was, kreeg het tien leefregels van God. Voordat we die bekeken,
bedachten de leerlingen eerst zelf tien regels die volgens hen belangrijk zijn voor
een goede samenleving. Jezus genas een blindeman. We spraken over de
hulpmiddelen die blinde mensen nu hebben en keken naar een filmpje over de
blindenschool in Rotterdam. We maakten een tekening zonder te kijken. En
ontdekten dat je ook blind kunt zijn, terwijl je
ogen uitstekend werken. Zo maakt liefde blind,
zeggen ze, en bestaan er mensen die alles
door een roze bril zien, of juist zwartkijkers
zijn. Op deze manier wordt er steeds
geprobeerd een link te leggen tussen het
Bijbelverhaal en de wereld nu. Natuurlijk was
er in december aandacht voor het kerstfeest
en gaan we nu op weg naar Pasen.
Ik hoop dat u zo een beetje een indruk heeft gekregen van onze lessen.
Vriendelijke groeten, Cora Berghout, GVO-leerkracht.
Assist
Groep 7 heeft de training ‘Assist’ afgerond.
12 weken heeft de groep intensief gewerkt tijdens de trainingen.
De kinderen hebben geleerd om als water en rots te bewegen. Rots staat voor
jezelf opkomen, stevig in je schoenen staan en water voor het samen delen en
spelen, aardig zijn voor elkaar en respect tonen. De kinderen hebben aan het eind
van de training een diploma gekregen.

Adoptiemonument
Groep 7 adopteert dit jaar een adoptiemonument. Vorige week heeft de groep een
gastles gehad van een lid van de Historisch Vereniging Alblasserdam. De kinderen
hebben veel informatie gekregen. Na de vakantie gaan zij in groepjes aan de slag
met het maken van een presentatie, die zij 9 april zullen presenteren.
Mad Science op Het Palet!
Op dinsdag 20 februari heeft één van de Mad Science
professoren een spectaculaire science show op Het Palet
gegeven. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich
opgeven voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus.
Zij worden vanaf 5 april iedere donderdag, zes weken lang,
meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties! Elke week staat een nieuw thema
centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf
aan de slag als echte wetenschapper. Van lessen over
geluidsgolven en het weer tot de wereld van magneten en
optische illusies. Er komt van alles aan bod!
Na afloop van de show zijn de inschrijfformulieren aan de
kinderen meegegeven. LET OP! Inschrijven kan t/m
maandag 5 maart en vol=vol. Kosten voor deze naschoolse
zijn € 72,00. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op
nederland.madscience.org

Kunstkanjers toneel en theater
Ben je tussen de 8 en 12 jaar? Hou je van toneelspelen en theater?
Kom dan theaterlessen volgen bij KunstKanjers!
Tijdens de theaterlessen maak je kennis met de basis van toneelspelen en
theater. Zo besteden we veel aandacht aan; emoties, tableaus, werken met
maskers, het spelen van personages en nog veel meer. Daarnaast leer je ook
samen te werken en voor de groep te staan. Samen met de groep denk je na over
hoe een scène nog leuker of spannender gemaakt kan worden. Uiteindelijk laat je
een korte presentatie aan je ouders zien in de openbare les.
Data:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Inschrijven:

23, 30 maart, 6 en 13 april, 18, 25 mei en 1 juni
16.00-17.30
Landvast
€2,50 per les
info@onderwijs-cultuur.nl

Kunstkanjers streetdance
Binnenkort kun je via Kunstkanjers kennis maken met streetdance!
Yvonne Verschoor van YV-Dance verzorgt leuke danslessen.
Data:
8, 15, en 22 maart 2018
Tijd:
15:30 tot 16:30 uur
Locatie:
Participand, lelstraat 2, 2951 VW Alblasserdam
Streetdance is eigenlijk een verzamelnaam voor heel veel
dansvormen. Het heeft invloeden van de hiphop/urbancultuur tot
jazzdance. Streetdance is ontwikkeld op straat, in clubs en
op middelbare scholen van Amerika. Tegenwoordig kan het
gezien worden als een onderdeel van de hiphop en
funkdance stijlen.
In 6 weken tijd leer je de basistechnieken en een echte
streetdance dans.
Kosten:
€ 2,50 per les
Inschrijven:
info@onderwijs-cultuur.nl
Leeftijd:
7 -12 jaar
Kunstkanjers muziek
Wil je ontdekken hoe het is om een blaasinstrument te leren bespelen?
Schrijf je dan snel in voor één van Workshops van Muziekvereniging “Excelsior”
Er zijn Workshops voor diverse blaasinstrumenten, zoals voor blokfluit, dwarsfluit,
klarinet en saxofoon.
Data:
Woensdagmiddag 7, 14, 21 en 28 maart
Tijd:
15.15 – 16.00 uur
Locatie:
Het “Nokkenwiel”, Boerenpad 1
Kosten:
€ 3,50 per les,
Inschrijven:
info@onderwijs-cultuur.nl
Voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar.

Week van het openbaar onderwijs
(Weer een tipje van de sluier)
Van 19 tot en met 23 maart doen wij mee met de landelijke week van het
openbaar onderwijs.
Voor de afsluiting op 23 maart heeft u een uitnodiging ontvangen voor 2 personen
per gezin.
Voor deze grootse muzikale afsluiting zijn wij opzoek naar ouder(s)/verzorger(s)
die een muziekinstrument kunnen bespelen en in de week voorafgaand aan dit
moment een keer kunnen repeteren. U hoeft geen muzikant te zijn, maar wel een
beetje een instrument kunnen spelen.
De repetitiemomenten voor het echte instrumentenorkest vallen op
Maandag 19 maart om 12.10 uur tot 12.55 uur in het speellokaal
Dinsdag 20 maart om 12.45 uur tot 13.30 uur in het speellokaal
Generale repetitie op vrijdag 23 maart 12.15 tot 13.00 uur met muzikanten van
beide scholen in de sporthal met aansluitend om 14.45 uur het optreden
Houdt u allen 23 maart vanaf 14.45
uur vrij!!!!

Pleinwacht
Wie komt ons helpen met de pleinwacht? U hoeft dit niet gratis te doen. Wij
kunnen u een vrijwilligersvergoeding van € 10.00 per uur geven met een
maximum van € 1500 per jaar.
Graag aanmelden bij Vera.

Tbc-onderzoek
U bent iedere keer geïnformeerd door de GGD d.m.v. brieven en de
informatieavond.
Afgelopen dinsdag 20 februari heeft groep 7 het aangekondigde tbc-onderzoek
gehad. Dit is op school gebeurd.
De longfoto’s zijn gemaakt in een daarvoor ingerichte bus die ook naar school is
gekomen.
Inmiddels is de leerling waar de besmetting alsnog was geconstateerd gelukkig
weer op school.
Wij moeten de uitslag afwachten en zullen zodra er meer over bekend is dit van
de GGD vernemen.
Zieken en vervanging
De griep heeft ook op Het Palet gezorgd voor veel zieke leerlingen en
leerkrachten. Met veel kunst en vliegwerk hebben wij kunnen voorkomen dat
klassen naar huis gestuurd moesten worden.
Verschillende parttime leerkrachten zijn extra komen werken.
Doordat Meester Marlon aan de beterende hand is en weer alle dagen op school
aanwezig is hebben wij juf Daphne nog even extra. Marlon pakt zijn les gebonden
taken weer op. Dit betekent dat hij op woensdag en donderdag groep 4 lesgeeft
en op de andere dagen met een gedeelte van groep 5 aan het werk gaat.
Hierdoor kan juf Daphne weer andere taken overnemen.
Zo met elkaar hebben wij het aardig opgevangen.
Eind maart gaat juf Babette met ouderschapsverlof tot de zomervakantie.
Ik vind het fijn om u te kunnen vertellen dat juf Daphne dan groep 3B overneemt.
Daphne is al aan het meekijken om voor de leerlingen de wisseling zo goed en
rustig mogelijk te laten verlopen.

Kleuters
Afgelopen weken hebben de kleuters gewerkt rond het thema circus. De klassen
werden omgetoverd tot circustent. In elke klas was een echte circushoek waarin
de kinderen een circusoptreden konden opvoeren, bekijken en tickets konden
kopen/verkopen. Er zijn verschillende werkjes gemaakt rondom het thema.
Afgelopen woensdag hebben de kleuters met elkaar een geweldig circusoptreden
gegeven voor alle ouders en opa’s en oma’s. Verder hebben de kinderen zelf
popcorn gemaakt en hebben zij genoten van het optreden van een echte clown.

