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Van het Bestuur
Het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam, waar ’t
Nokkenwiel en Het Palet onder vallen, is gewijzigd. Johan de Kruijk heeft als
voorzitter afscheid genomen. Ruim 7 jaar was hij lid van het bestuur en heeft hij
zich ingezet voor het openbaar basisonderwijs in Alblasserdam. Nu hij bijna 70
jaar is wil hij graag meer tijd aan zijn vele ander hobby’s gaan besteden. Wij
zijn Johan grote dank verschuldigd voor zijn inzet.
Jacob van der Linden is zijn opvolger en nu voorzitter van het bestuur. Jacob
heeft een grote ervaring in het onderwijs en kinderopvang. Zo was hij lange tijd
rector van het Willem de Zwijger College. Ook heeft Jacob veel ervaring als
bestuurder, zo is hij toezichthouder bij een schoolbestuur in de Hoekse Waard
en was hij meer dan 10 jaar toezichthouder bij WASKO.
We zijn ook blij dat vanuit de MR-en van ’t Nokkenwiel en Het Palet twee nieuwe
bestuursleden zijn voorgedragen. Dit zijn Adriaan Pietersma (Het Palet) en Erwin
Kamminga (’t Nokkenwiel). Met hun kennis op het gebied van financiën en
huisvesting zijn zij een meer dan welkome versterking.
Aat van Genderen is per 1 april jl. door het bestuur voor twee jaar benoemd als
(parttime) algemeen directeur-bestuurder. Hij gaat het bestuur, dat bestaat uit
vrijwilligers, ondersteunen en is eindverantwoordelijk voor de beide scholen. Hij
zal zich bezighouden met alle bestuurlijke en wettelijke verplichtingen die een
schoolbestuur heeft, de huisvesting van de scholen en de samenwerking met
andere schoolbesturen, WASKO en het voortgezet onderwijs. Om deze functie in
te kunnen vullen is hij uit het bestuur terug getreden.
Voor u als ouder verandert er niets, de schooldirecteuren blijven uw eerste
aanspreekpunt.
Kennismaken met Aat van Genderen
Aat van Genderen is op 1 april jl. begonnen als (parttime) algemeen directeurbestuurder. Voor een periode van twee jaar is hij aangesteld door het bestuur.
Aat is 53 jaar en geboren en getogen in Alblasserdam. Hij is op school gegaan
op de Julianaschool (tegenwoordig is dit de locatie Maasplein van ’t Nokkenwiel)
en is daarna de Willem de Zwijgercollege gegaan. Hij studeerde
bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. De afgelopen 7 jaar was hij als
vrijwilliger lid van het bestuur.
“Het voelt als thuiskomen” zo zegt Aat, “Geweldig dat ik mij mag inzetten voor
de beide openbare basisscholen in Alblasserdam. Met Vera Doejaaren en Peter
Rietveld hebben we twee prima directeuren. Fijn dat ik het mogelijk kan maken
dat zij nog meer tijd krijgen om met hun teams aan het beste onderwijs voor
onze leerlingen te werken. Om dit te kunnen, moeten we als scholen ook nog
meer en beter samenwerken met andere basisscholen in de omgeving, met de
kinderopvang en met het voortgezet onderwijs. Alleen dan kunnen we het beste
bieden voor onze leerlingen. Het is ook belangrijk dat we onderwijs geven in
goede schoolgebouwen. Voor al deze zaken wil ik mij inzetten. Ik vind het heel
belangrijk dit te doen samen met de medezeggenschapsraden van de scholen en
roep bij deze ouders op zich hiervoor aan te melden. De inzet van ouders, als
luizenvader, overblijfmoeder, lid van de activiteitencommissies of in de
medezeggenschap draagt bij aan een geweldige schooltijd voor uw kinderen.”

Algemene verordening gegevensbeheer
Het zal u niet ontgaan zijn…. Per 25 mei jl. is de nieuwe privacywetgeving van
kracht gegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze
Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter
beschermen. Ook SOBA gaat voldoen aan deze wetgeving.
Dit betekent dat wij u nog beter zullen informeren over de persoonsgegevens van
u of uw kind die wij verzamelen en waarom wij dat doen. U hebt het recht om
deze gegevens in te zien, op te vragen en zo nodig te laten wijzigen of
verwijderen.
Meer informatie hierover komt binnenkort op de websites van de scholen. Ook
leest u hier hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.
Er is binnen SOBA een privacybeleid opgesteld, met daarin aandacht voor onder
andere:
 Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die
persoonsgegevens van ons ontvangen maken we goede afspraken die in lijn
zijn met de nieuwe wet.
 Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en
videomateriaal binnen de school, vragen we uw toestemming. U kunt deze
toestemming altijd weer intrekken, neem hiervoor contact op met de
school. U hoeft nu nog niets te doen. U ontvangt binnenkort een
toestemmingsformulier.
 Bewustwording: Er wordt momenteel onder medewerkers aandacht besteed
aan bewustwording, met behulp van voorlichtingsbijeenkomsten en een
handboek Privacy. Daarin is ook een gedragscode opgenomen voor
medewerkers.
Er is speciaal voor dit onderwerp een nieuw e-mail adres aangemaakt. Mocht u
vragen hebben over het privacybeleid van onze school, dan kunt u een mail
sturen naar privacy@soba-scholen.nl
Ook denken we na over het gebruik van social media. In overleg met de
schooldirecteuren hebben we besloten te stoppen met berichtgeving vanuit de
scholen via Twitter en Facebook.
In de komende nieuwsbrief zullen we u informeren hoe we verder werken aan het
voldoen aan de nieuwe wetgeving en wat dat voor u betekent.
Meester Willem
Het zal niemand ontgaan zijn dat Meester Willem er niet is. De drukte is hem
eventjes te veel geworden.
Tot nader bericht zal hij niet op school komen.
Levensbeschouwelijk onderwijs
Iedere basisschool is verplicht levensbeschouwelijk onderwijs op te nemen in hun
onderwijs. Op Het Palet worden, als onderdeel hiervan, in groep 6 vier weken
verschillende geloofsovertuigingen besproken, waardoor de leerlingen leren wat
de verschillen en overeenkomsten zijn van de geloven. Dit kan door de eigen
leerkracht gegeven worden, of door een extern bevoegde leerkracht.
Nu hebben wij iedere donderdag drie leerkrachten die de lessen HVO, IGO en GVO
verzorgen. Zij hebben gezamenlijk een lessencyclus voorbereid voor de leerlingen
van groep 6. Zij krijgen vier weken op donderdag van één van de leerkrachten
een les over een bepaald geloof.
Het Christendom, de Islam, het Humanisme en het Jodendom zullen aan de orde
komen.
Schoolkorfbaltoernooi groep 6
Op vrijdag 25 mei was het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Dit toernooi werd
gehouden op de velden van korfbalvereniging CKC. Het was prachtig weer om
lekker te sporten. De kinderen hebben leuke wedstrijden gespeeld. De laatste
wedstrijd was erg spannend en eindigde in een gelijkspel. We zijn niet in de
prijzen gevallen, maar hebben wel veel plezier gehad.
Begeleiders en supporters langs de lijn, bedankt voor jullie enthousiasme!

Schoolreis
Eindelijk was het woensdag 6 juni en gingen we op schoolreis naar de Efteling.
Wat hadden wij er veel zin in!
Dankzij de OR hadden de kinderen van groep 1 t/m4 een mooi gekleurd hesje
aan. Het logo van de school stond er duidelijk op. Wat was het handig tijdens de
schoolreis!! Bedankt OR.
In de bussen zat de sfeer er al goed in.
De kinderen en de begeleiders hebben genoten van deze warme en gezellige dag.
We zijn in allerlei attracties geweest bijvoorbeeld: carnaval , Joris en de draak,
Symbolica, droomvlucht, de baron en natuurlijk het sprookjesbos.
Het was een top dag!
Ouderavond over sexting
Op maandagavond 1 oktober wordt er op Het Palet een ouderavond
georganiseerd over sexting.
Sexting is een begrip wat nog niet zo lang gebruikt wordt. De term sexting is een
combinatie van de Engelse woorden ‘sex’ (seks) en ‘texting’ (‘sms’jes verzenden).
Sexting is het verzenden (en ontvangen) van seksueel getinte beelden of
tekstberichten door middel van een mobiele telefoon of internetapplicaties zoals
WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram en Twitter. De risico’s van sexting zijn
letterlijk grenzeloos.
Over deze risico’s komt een medewerker van de politie vertellen. Deze avond is
met name bedoeld voor ouders van kinderen in de bovenbouw, maar ook ouders
van jongere kinderen zijn welkom. Vanaf 19.00 staan koffie en thee klaar. Om
19.30 uur begint de ouderavond en zal tot ongeveer 21.30 uur duren.
Project bouwen bij de kleuters
De afgelopen weken hebben de kleuters gewerkt rondom het thema bouwen.
De kinderen hebben veel reken- en taalactiviteiten gedaan die met dit onderwerp
te maken hadden. Natuurlijk hebben ook allerlei knutselactiviteiten gedaan, zoals
muurtjes gemetseld van suikerklontjes, muren gestempeld met verf en huizen
gebouwd met stroken papier waarbij we alles goed moesten opmeten.
Om alles ook eens in het echt te zien hebben alle kleuterklassen een bezoek
gebracht aan de bouwplaats in Alblasserdam. Hier kregen we een rondleiding van
de opzichter en mochten de kinderen allerlei vragen stellen. De kinderen konden
o.a. zien hoe met een grote kraan de grote vloerplaten naar hun plaats werden
gebracht.
Na afloop kregen alle kinderen nog een tasje met wat leuke dingen erin om mee
naar huis te nemen. Een geslaagd uitstapje voor onze kleuters!

De Ouderraad zoekt nieuwe leden!
Vind je het leuk om méér te doen op de school van je kind(eren)?
Als ouderraad proberen wij de activiteiten op school - buiten het onderwijs – nét
even een beetje leuker te maken voor de kinderen. Denk aan de ontbijten op
school, de Koningsspelen, het Sinterklaas- en Kerstfeest, maar ook Halloween en
het afscheid van groep 8. Stuk voor stuk activiteiten die we met veel plezier voor
de kinderen doen. Want een fijne basisschooltijd voor onze kinderen, zeker ook
naast het onderwijs, is wat we altijd voor ogen hebben.
‘Dat kost een hoop tijd’, hoor ik je denken. Méér dan wanneer je niet in de
ouderraad zit, dat klopt. Maar doordat we met veel zijn kunnen we de activiteiten
goed verdelen en ben je dus – als je dat niet wilt - lang niet bij alles betrokken.
En het kost je 4 avonden per schooljaar, want dan vergaderen we.
Zie jij het zitten om samen met ons leuke dingen te organiseren voor de
kinderen? Stuur dan een mail naar or-palet@soba-scholen.nl of spreek één van
ons aan op school of bij het schoolplein.
Gezocht: part-time creatieve geesten
Vind jij het leuk om te bedenken hoe de school er op z’n leukst uitziet? De OR
zoekt mensen die wel oren hebben naar een rol in een creatieve commissie!
We vragen je rond thema’s (denk bv. aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas,
Pasen) mee te denken over de aankleding van de school, en je helpt met de
invulling en uitvoering daarvan.
Verder zit je nergens aan vast! Je wordt dus geen lid van de OR, wel werk je
samen met een OR lid.
Lijkt dit je leuk? Mail dan naar or-palet@soba-scholen.nl of spreek één van de Orleden aan op school of bij het schoolplein.

