Alblasserdam, 18-05-2018

21 MEI
TWEEDE
PINKSTERDAG (ALLE
KINDEREN ZIJN VRIJ)
23 MEI
SCHOOL OP SEEF
GROEP 1/2
24 EN 25 MEI
SCHOOLFOTOGRAAF
BROERTJES/ZUSJES
29 MEI
SCHOOLFOTOGRAAF
GROEPSFOTO’S
30 MEI
SCHOOLVOETBAL
GROEP 7 EN 8

Hoera een baby geboren
Meester Recep is 17 mei vader geworden van een gezonde zoon. BORAN.
Wij wensen Recep en zijn vrouw heel veel liefde en geluk en hopen dat ze erg
van hem gaan genieten.
Adoptiemonument en dodenherdenking groep 7
Kinderen uit groep 7 hebben maandag 9 april 2018 het oorlogsmonument in de
Polderstraat in Alblasserdam geadopteerd. De adoptie werd symbolisch aanvaard
met het leggen van een krans.
In de weken voorafgaand hebben de kinderen hard gewerkt aan verschillende
presentaties. De eindstukken (PowerPoints/collages) werden gepresenteerd aan
het 4 mei comité en de burgermeester.
‘Adopteer een monument’ is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen
van groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs een oorlogsmonument in hun
eigen dorp of buurt adopteren. Zo leren de kinderen over de lokale geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de rituelen die
daarbij horen.

6 JUNI
SCHOOLREIS NAAR
DE EFTELING
21 JUNI
PLANNINGSDAG
(ALLE KINDEREN ZIJN
VRIJ)
Bij het oorlogsmonument aan de Polderstraat in Alblasserdam zijn vrijdagavond
4 mei 2018 burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar
ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies herdacht. In het bijzonder
werd er tijdens de dodenherdenking stilgestaan bij de 59 slachtoffers die in
Alblasserdam te betreuren vielen. Één voor één kregen ze via het oplezen van
hun naam en leeftijd een gezicht. De namen werden voorgelezen door de
kinderen uit groep zeven van basisschool Het Palet.
Mike en Coen mochten deze avond de krans leggen.
Mike: ,,Ik vond het heel bijzonder om mee te maken. Niet iedereen maakt het
mee om een krans te mogen leggen. Ik was wel erg zenuwachtig, want er
stonden een hoop mensen’’.
Coen: ,, Ik vond het heel bijzonder om aan zo veel mensen iets te vertellen’’ .

Schoolreisbijdrage
Heeft uw kind ook zo’n zin om op schoolreis te gaan? Hier hoor ik er al veel
leerlingen enthousiast over praten. Helaas is nog niet voor iedereen de bijdrage
van €27,50 overgemaakt op onderstaand rekeningnummer:
NL42 RABO 0149 5944 45 t.n.v. Het Palet, o.v.v. de naam van de
leerling en de groep.
Ouders die een abonnement hebben krijgen €13,00 korting. U kunt het
doorgeven aan de leerkracht van uw kind als u een abonnement heeft.
Juf Sabina
Op advies van de artsen heeft juf Sabina haar werkzaamheden neer moeten
leggen voor onbepaalde tijd. Heel jammer, want zij had graag met groep 8 het
jaar en dus de basisschooltijd af willen sluiten.
Het wil niet zeggen dat wij Sabina niet meer op school zullen zien, want als het
even kan komt ze nog wel langs.
Voor dit moment is er vervanging geregeld en hopelijk kunnen dezelfde
invallers tot de zomervakantie blijven. Dit betekent dat op er op dinsdag een
invaller voor groep 8 komt. Op woensdag schuift juf Esmee terug naar groep 7
en juf Karin naar groep 8. In groep 6 komt juf Fleur Overveld ter vervanging.
Op vrijdag staat juf Daphne voor groep 8.
Mocht Sabina van de artsen horen dat zij mag werken dan komt ze natuurlijk
weer terug.
Wij leven mee met Sabina en wensen haar een spoedig herstel.
Nieuwe wetgeving betreffende de privacy
Ook wij zijn druk bezig om te zorgen dat we voldoen aan de eisen van de
nieuwe wet. Het wordt een hele klus om ons beleid hierop aan te passen en een
stuk bewustwording om met elkaar te zorgen dat de gegevens van uw kind
beschermd zijn.
U krijgt hierover de komende tijd meer te horen.
Verkeerssituatie rondom de school
Ieder jaar krijgen de leerlingen van groep 6 een vragenlijst mee omtrent de
knelpunten op de school-thuis route. Op deze manier krijgen de
ouders/verzorgers de mogelijkheid hun zorgen te uiten over bepaalde
verkeerssituaties.
De werkgroep Verkeer gaat met deze punten jaarlijks het gesprek aan met de
Gemeente Alblasserdam. Deze probeert, bij herinrichting van wegen, hier
rekening mee te houden. Dit jaar werden de oversteekplaats bij de Randweg en
de rotonde bij de Randweg/Plantageweg veel genoemd. Ook de kruising Van
Eesterensingel/Plantageweg wordt als knelpunt genoemd.
Wat tevens opviel is dat er zorgen zijn over het parkeergedrag van ouders
rondom de school bij het halen en brengen. Een oproep aan u als
ouders/verzorgers om uw auto in de parkeervakken te parkeren en niet half op
de stoep of stilstaan op de weg.
Opmerkelijk is wel, dat als wij een wijkagent vragen weer eens mee te kijken
naar dit parkeerprobleem, er dan wel goed wordt geparkeerd.
Zullen we er met z’n allen voor zorgen dat de verkeerssituatie rondom onze
school voor alle kinderen veilig is? Het is de eigen verantwoordelijkheid van de
automobilisten om hiervoor te zorgen!

Verkeersborden speurtocht groep 5
Op woensdag 9 mei heeft groep 5 de
verkeersborden speurtocht van School op
Seef gelopen. Met een vragenlijst gingen ze
op pad, samen met een hulpouder. Ook
hadden alle kinderen een nieuw hesje aan,
die wij van de Gemeente hebben gekregen.
Zo waren alle kinderen goed zichtbaar (al
waren de hesjes met de hoge temperaturen
wel erg warm).
De verkeersborden zijn nog best lastig. Goed
dat we daar in groep 5 al flink mee oefenen.
Straks in groep 7 komt het theorie-examen
eraan!
Is het een “je moet hier”, “je mag hier”,
“verboden om…” verkeersbord? Waaraan
herken je deze? Al met al een leerzame
ochtend.

Educatieve wandeling groep 3a, 3b en 4
Ook voor groep 3a, 3b en groep 4 was het een leerzame ochtend. In kleine
groepjes hebben zij een wandeling gemaakt rondom de school. Ze hebben
gepraat over voorrang, oversteken, bushaltes, de rotonde etc. Ook hier
kwamen de verkeersborden al aan bod.
Tip: praat eens met uw kind over de verschillende verkeersborden!

Schoolvoetbaltoernooi groep 6
Woensdag 16 mei was het zover, het schoolvoetbaltoernooi. De kinderen
stonden te trappelen om het veld op te gaan. Het was heerlijk voetbalweer. Alle
teams hebben lekker gevoetbald. De jongens hadden twee teams, één team is
8ste geworden en één team 6de. De meiden
waren zo goed op dreef dat zij zelfs
kampioen zijn geworden.
Alle teams, goed gedaan! Alle hulpouders
bedankt voor jullie coaching!

