
 katholieke basisschool ‘het palet’ 
 

 Marsgeel 14  
                          2718 BZ Zoetermeer  

                                  Telefoon (079) 3610082              
website:www.palet.unicoz.n l       

                                             e-mai l : info@palet .unicoz.n l  
 
 
 

      ’t schakeltje,      30ste jaargang, aflevering 18 ,      1 juni 2018 
______________________________________________________________________________________________________

Agenda (maandag 4 t/m vrijdag 15 juni 2018)     

ma 4 juni ochtend “Project Kroontjespen” in de  
   groepen 8 (zie de info in de  
   schoolapp) – gymles groep 8 vervalt 
  16.00-17.30 Overleg unitteams komend jaar 
di 5 juni 20.00 Extra MR-vergadering 
wo 6 juni 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen  
do 7 juni hele dag Juf Kim en meester Aad-Jan zijn  
    afwezig i.v.m. de boekenselectie  
    voor de schoolbibliotheek  
   10.00-11.00 I.v.m. het 25-jarig bestuursjubileum  
    van juf Renate is er voor de kleuters  
    een Goochelshow in het speellokaal 
vr  8 juni  ochtend EHBO-les groepen 8  
za 9 juni  Juf Renate werkt 25 jaar bij Unicoz 
ma 11 juni 19.30-22.00 GMR-vergadering   
di 12 juni 19.00-20.30 EHBO-examen groep 8 – met de  
    ouders erbij   
wo 13 juni 13.00-14.00 MT-overleg 
  20.00-21.30 Vergadering Ouderraad 

  20.00-22.00 Medezeggenschapsraad 
do 14 juni  Ramadan (Isl.) 
   hele dag Directiecursus Annemieke Weijster 
   16.00-17.30 Teamvergadering     
vr 15 juni  Suikerfeest (Isl.) 
  ochtend Verkeersles kleutergroepen “Wande- 
   ling door de wijk”    
  -- Schakeltje  
 

  

 

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Anouk en 
Senna in groep 1/2A en Rozali in groep 
1/2B, die in de afgelopen weken bij ons 
op Het Palet zijn ingestroomd, van harte 
welkom.   
We wensen hen een fijne en leerzame tijd 
toe bij ons op school. 

 

Enquête schooltijden 
Veel dank voor het invullen van de peiling over de schooltijden. 
Dinsdagavond 5 juni a.s. komt de medezeggenschapsraad 
bijeen om zich te buigen over de uitslag van de peiling en over 
de gemaakte opmerkingen. Zo spoedig mogelijk wordt u over de 
uitslag geïnformeerd. 

  

Privacybeleid 
Op 25 mei 2018 is nieuwe wetgeving van kracht geworden op 
het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Op Het 
Palet zijn we al langere tijd bezig om ons hierop voor te 
bereiden.  
 
• We hebben een nieuw privacyreglement opgesteld. Hierin 

staat hoe de school omgaat met de persoonsgegevens van 
leerlingen. Zo is het vastleggen en gebruik van 
persoonsgegevens beperkt tot informatie die noodzakelijk is 
voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen 
en de toegang daartoe is beperkt. Ook kunt u hierin lezen wat 
de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement 

wordt vóór de zomervakantie gepubliceerd op de website 
van ons schoolbestuur Unicoz (www.unicoz.nl). 

• We zijn bezig met het opstellen van een nieuw e-mail en 
social media protocol. Deze wordt binnenkort op de website 
van de school gepubliceerd. 

• Met leveranciers van digitaal leermateriaal en andere 
organisaties die persoonsgegevens van ons ontvangen, 
hebben we afspraken gemaakt die in lijn zijn met de 
nieuwe wet.   

• Wij publiceren alleen nog foto- en videomateriaal van uw 
kind als wij daarvoor uw toestemming hebben.  

• Unicoz heeft een Functionaris Gegevensbescherming 
benoemd en deze is aangemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Hij gaat intern toezicht houden op de 
omgang met persoonsgegevens. 

 

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt 
u contact opnemen met Hans Koevoets. 
 

Komend schooljaar 
Afgelopen woensdagmiddag heeft het team vergaderd over 

de groepsverdeling en planning voor het komend 

schooljaar. Een en ander wordt nu verder uitgewerkt. In de 

volgende nieuwsbrief van 15 juni wordt u geïnformeerd over 

de groepsverdeling. 

Woensdag 27 juni zullen wij een informatieavond 

verzorgen over de werkwijze in de units in het komend 

schooljaar. Noteer deze avond alvast in uw agenda. 

 

Bibliotheek op school 
In het nieuwe schooljaar hebben wij een bibliotheek op 
school, waar de kinderen hun leesboeken en informatieve 
boeken kunnen lenen. Samen met de Zoetermeerse 
bibliotheek wordt er hard gewerkt aan de inrichting (aanschaf 
boeken, keuze van kasten, uitleensysteem). 
U hoort daar binnenkort meer over.  
 

Eindfeest ‘Doe raar met je haar’ 
Vrijdag 6 juli organiseren we voor de kinderen een eindfeest. 
Deze feestdag heeft als thema 'Doe raar met je haar'.  
De kinderen worden verzocht er iets moois van te maken. 
Wie het leuk vindt, mag ook zijn kleding afstemmen op het 
haar. 

 

mailto:info@palet.unicoz.nl


 

In alle groepen wordt een gezellige ochtend georganiseerd. Ook  
zullen groepjes van 8 kinderen vertrekken om een speurtocht 
in de wijk te gaan doen, onder begeleiding van een ouder. 
 

Voor deze speurtocht zoeken wij hulpouders die een groepje 
kinderen willen begeleiden. Bij de deur van de groepen hangt 
een lijst waarop hulpouders zich kunnen aanmelden. 
 

We maken er samen een feestelijke dag van! 

 

Beroepenweek! 
De zomervakantie is in zicht… 
 

De laatste schoolweken tot de zomervakantie zijn gestart.  
 

Wij hebben bedacht om aan het eind van het schooljaar een 
beroepenweek te organiseren. 
 

 Wat houdt deze beroepenweek in? 
 Het is de bedoeling dat u in de klas komt vertellen over uw 

beroep. Wat voor beroep heeft u en wat zijn uw 
werkzaamheden? Wat maakt uw beroep zo interessant? 
Natuurlijk is het leuk als u materialen meeneemt of iets op 
het digibord kunt laten zien. Maar dit hoeft niet. 

 Wanneer: week 25 (18 juni t/m 22 juni)! 
 Hoe lang: ongeveer 15 minuten 
 Inschrijflijsten hangen vanaf dinsdag 22 mei bij elke klas 
 Overleg eventueel even met de leerkracht over het meest 

passende tijdstip 
 Maximaal 2 'spreekbeurten' per dag 

 

 
 
De groepen 8 doen niet mee, zij zijn heel druk met het oefenen 
voor de musical.  
Uiteraard kunnen ook opa's / oma's, tantes / ooms etc. komen 
vertellen over hun beroep.  
Hopelijk zien wij veel 'spreekbeurten' tegemoet!  
 

Voor vragen kunt u terecht bij juf Jolanda in groep 1/2C 

 

Schoolreisje  
Het lijkt nog heel ver weg, maar de werkgroep schoolreis is al 
weer hard aan de slag! Vorige week heeft u de uitnodiging voor 
het schoolreisje van uw kind(eren) ontvangen. 
Op dinsdag 18 september 2018 gaan de groepen 1 en 2 naar 
Plaswijckpark en de groepen 3 t/m 8 gaan naar de Efteling. 

Wij willen u vragen, in verband met de 
reservering voor de parken en de bussen, uw betaling tijdig te 
voldoen. 
Wij hebben er al ontzettend veel zin in! 
De werkgroep schoolreis 

 

Een dag in unit 4/5 
Dinsdag 22 mei, heeft Ineke van Sijl een werkvloer-bezoek 

gebracht bij unit 4/5. Ineke begeleidt unit 4/5 vanuit 
SlimOnderwijs. Tijdens dit bezoek is zij de hele dag in unit 
4/5 aanwezig geweest en bracht zij na schooltijd verslag uit 
over wat zij heeft gezien en heeft ervaren. 

 

Het rustige klimaat en de fijne werksfeer viel haar 
onmiddellijk op. Tijdens de inloop wordt ieder kind gezien en 
gaan de kinderen meteen aan de slag met hun eigen werk. 
De inloop wordt gebruikt om het werk te plannen en te kijken 
welk doel moet worden bereikt. 
De kinderen houden hierbij zoveel mogelijk de eigen regie in 
handen. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid bij de kinderen. 
 

Positief gedrag wordt benoemd en gezien door de 
leerkrachten. Er wordt tijd vrij gemaakt voor een 
noodzakelijk gesprek met een kind, zodat het kind begrepen 
wordt en er rekening met hem kan worden gehouden. 
 

Aan het begin van de les vertellen de leerkrachten het doel 
van de les aan de kinderen en geven zij willekeurige beurten 
aan de kinderen, zodat zij actief blijven bij de uitleg. Door 
doelgericht aan de slag te gaan, weten de kinderen wat zij 
aan het eind van de les hebben geleerd. Door de gevarieerde 
instructie en de mogelijkheid om op het leerplein en in de 
stilte lokaal te werken, is er ook aandacht voor de kinderen 
met speciale onderwijsbehoeftes. 
 

De leerkrachten, stagiaires en onderwijsassistenten worden 
goed ingezet en tijdens de pauzes overleggen zij met elkaar 
om alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De focus 
is op het leren en op de vaardigheden. De kinderen weten 
wat er van hen verwacht wordt. 
Door het positieve pedagogisch klimaat en de inzet van de 
leerkrachten en ondersteuners merken wij ook dat er in de 
unit bij alle basisgroepen een goede sfeer heerst. Wij zijn 
trots op hun grote betrokkenheid en inzet voor unit 4/5. 

 

Kangoeroewedstrijd 
Donderdag 15 maart hebben een aantal kinderen uit de 
groepen 4 t/m 8 mee gedaan aan de kangoeroewedstrijd.  
Dit is een wereldwijde wiskundewedstrijd voor reken- en 
wiskundetalenten die dit jaar voor de 25ste  keer gehouden is. 
Afgelopen maandag hebben de kinderen allemaal een 
certificaat ontvangen en een aandenken. De beste rekenaars 
hebben ook nog een prijs gekregen. Dylan heeft de hoogste 
score van onze school behaald. Gefeliciteerd Dylan en 
natuurlijk ook een felicitatie voor alle andere deelnemers. 
________________________________________________   
Berichten voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
directie@palet.unicoz.nl)  
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