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Wil jij volgend jaar ook in de schoolkrant, lever dan
tijdens de toch je tekst in bij de organisatie.

Het Palet 4 Daagse lied

De avond 4 daagse is heel leuk. En
tijdens de wandeling kan je ook een
speurtocht doen. Er is ook een
pauze maar die is wel op de helft.
Je kan kiezen voor de 10 km of voor
de 5 km. Aan het einde van de
vierdaagse krijg je een medaille
maar dan moet je wel alle dagen
lopen.
Het is goed voor je om te lopen en
wij doen het bij de vierdaagse. Je
loopt met een grote groep en het is
heel gezellig.

Je kan leuke liedjes verzinnen en je
komt leuke dingen tegen. Doe je
voor de 5e keer mee dan krijg je
een gouden medaille.
Je loopt door de straten en door het
gras en het is heel gezellig. En bij
een grasveld is er meestal pauze.
De laatste avond is meestal de
langste route. Je krijgt daar een
appeltje en een snoepje. Het loopt
best langzaam en bij de tunnels
gillen heel veel kinderen, dat is echt
lawaai.

Maar het is wel heel erg gezellig!
Het pad is soms smal en soms
groot, een straat bijvoorbeeld. Een
brede weg en een stoepje is
bijvoorbeeld best wel klein. Bij de
pauze is het heel groot en dan zoek
je even je eigen school op.
De pauze is altijd op de helft en je
krijgt altijd wat drinken en wat fruit
en een lekker snoepje. En je moet
ook een shirt van jou school hebbe.
Er is ook een stempelkaart.

Beroemde ZoeterMeerder!

En dan heb je de kilometers van de
avond gelopen samen met je papa
en je zus en dan staat er op eens
een camera voor je.
Wat willen ze weten? Ze willen
horen hoe het is gegaan onderweg.
Natuurlijk ging het ook vandaag
weer fantastisch!
Want deze kanjer heeft vorig jaar
kunnen 'afkijken' bij z'n grote zus!
Nu zit hij zelf in groep 1/2 en mag
hij zelf in het shirt van Het Palet
lopen. Op voor je allereerste
medaille. 

Vanuit het Palet lopen er maar liefst
127 kinderen mee. Hiervan waren
26 kleuters! Super knap van deze
jonge lopers. Hitte en regen hebben
ze getrotseerd en ontvingen een
prachtige medaille op de laatste
dag.

En natuurlijk zijn de meesters en de
juffen van Het Palet sportief en
betrokken bij de avond 4 daagse.
Iedere dag was er een meester of
een juf die de groep kinderen kwam
ondersteunen. De meesters op de
10 kilometer en de juffen op de 5
kilometer.

In de weken voor de avond 4
daagse hebben de kinderen de tijd
gehad om een lied te schrijven. Het
idee voor een lied werd geboren
tijdens de laatste avond van de
vierdaagse van vorig jaar.
Enthousiast werd er die avond
gezongen op de melodie van 'het
hondje van de bakker'. 

En dan nu aan de slag met je eigen
tekst. Het bleek geen makkelijke
opdracht maar toch slaagde maar
liefst 14 kinderen erin om een leuke
tekst in te leveren.

Alle liedjes verzameld werden deze
aangeboden bij een deskundige jury.
Maar meester Aad-Jan en juf Mandy
vonden het lastig om een keuze te
maken. Twee liedjes werden tot
winnaar bekroond.

En het waren toevallig nog eens
broertjes ook die samen met opa
hadden zitten rijmen om de leuke
tekst bij elkaar te krijgen.

Julian en Lucas ontvingen op vrijdag
25 mei de tekst van het winnende
liedje op een t-shirt. 
Julian kreeg een blauw shirt en
Lucas een groene.

En voor wie goed heeft opgelet; de
shirts hebben de hele week
meegelopen.

Tekst van de winnende liedjes:

Veel mama's en veel papa's
Ze lopen met ons mee

Maar waar we naar toe gaan
Ze hebben geen idee!

En van je hela, hela, hela, holala.
Hey!
Hela, hela, hela, holala. Hey!
Hela, hela, hela, holala. Hey!
Hela, hela, hela, holala.

En als je wat wil leren 
Met heel veel pret! 

Kom dan naar onze school toe
Natuurlijk naar Het Palet!

En van je hela, hela, hela, holala.
Hey!
Hela, hela, hela, holala. Hey!
Hela, hela, hela, holala. Hey!
Hela, hela, hela, holala.

Annie en Monica

Nieuw voor Het Palet Hyperlinks

Hebben allebei twee
zoons op Het Palet. Zijn
allebei super creatief.
Organiseren de
vierdaagse voor de 4e
keer!

Vorig jaar werd meeste
Aad-Jan helemaal
enthousiast en beloofde
ons mee te lopen met de
10 km als wij die ook
zouden organiseren. Dat
laten we ons geen 2 x
zeggen!

Dit jaar liepen er 10
kinderen de voor ons
nieuwe afstand. Op
maandag en donderdag
liep (zoals beloofd)
meester Aad-Jan mee en
hield het tempo hoog. Op
dinsdag en woensdag was
meester Albert onderweg
met deze bikkels.
Groeit de groep in 2019?

Palet ICT heeft de hele week hard gewerkt 
om berichten van de avond 4 daagse op 
de website, app en Facebook te plaatsen. 
De website van de school kan je vinden via:

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers. 

Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.
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Wij willen lopen! Wij willen lopen!
Weer of geen weer, Beau, Quint, Lynn en Lyana vieren een feestje!

Onderweg met...(vervolg)

Beau, Quint, Lynn en Layna vertellen...

Gespannen gezichtjes bij de
start, het begint nu toch wel
even heel hard te waaien.
?Mama, ik vind het eigenlijk
toch wel spannend, maar ik wil
niet naar huis?, zegt Layna.
?Ik blijf gewoon bij Beau, die is
groot.? De groep van Het
Palet versplinterd vanavond,
iedereen wil zo snel mogelijk
de route lopen en proberen
droog weer thuis te komen.
Maar dit alles mag de pret niet
drukken. De sfeer zit er weer
goed in en er worden vele
liedjes gezongen! We hebben
een  fijn tempo te pakken en
besluiten vanavond

het rustmoment over te slaan.
Onderweg ben ik benieuwd
wat de avondvierdaagse voor
de kinderen nou zo leuk
maakt. Beau roept direct? Dan
mag ik later naar bed? Layna
vult aan? Lopen is goed voor
mijn spieren en ik mag lekker
snoepen? Quint moet er even
nadenken, maar zegt dan dat
hij lopen leuk vindt. Mama van
Quint, ik zou dit even goed
onthouden, want dat is vast
nog wel eens handig om te
herhalen als jij hem niet mee
krijgt in de stad ofzo? Lynn
rent even voorbij en roept dat
ze het heel leuk vindt.

met haar vriendjes en
vriendinnetjes. Ik vind het
allemaal goed en wij ouders
hebben het stiekum ook best
naar ons zin. Al is een gesprek
voeren soms best lastig als je
die kinderen constant in de
gaten wil houden. Nog maar
een paar stappen en dan is de
finish voor dag 2 al weer in
zicht. We zijn droog
overgekomen en trots dat we
toch zijn gegaan! Een lekkere
douche, een groot glas drinken
en dan snel naar bed! Slaap
lekker en tot morgen!

Het pad;
Het pad is soms smal en soms groot, een straat bijvoorbeeld. Een
brede weg en een stoepje is bijvoorbeeld best wel klein. Bij de pauze
is het heel groot en dan zoek je even je eigen school op.

Pauze; 
De pauze is altijd op de helft en je krijgt altijd wat drinken en wat fruit
en een lekker snoepje. En je moet ook een shirt van jou school
hebbe. Er is ook een stempelkaar. Je mag ook zelf wat dringen mee
nemen en wat snoepjes.

Je eigen school; 
Je verzamelt bij je eigen school en je kan met vrienden en
vriendinnen lopen. Het is super gezellig! Aan het einde kan je van
alles doen zoals klimmen en stoeien. En er zijn ook heel veel
sponsors en je kan zo'n verkleedpop een high-five geven.

Geschreven door Sofie en Charlotte uit groep 4/5A

Avond 4 Daagse
Vier dagen een route van 5 of
10 kilometer en op de laatste
dag je medaille ontvangen. Je
hebt het verdiend!

Weersomstandigheden zijn
een veelvuldige discussie
tijdens de avond 4 daagse. De
organisatie neemt hierin een
beslissing die vanuit school
wordt gevolgd. Ouders kunnen
uiteraard nog altijd zelf een
eigen keuze maken.

Als organisatie vanuit school
vinden we dat je in ieder geval
3 dagen moet hebben gelopen
om voor een medaille in
aanmerking te komen.

Een bericht vanuit de organisatie

De avond vierdaagse is van
maandag 28 tot en met
donderdag 31 mei 2018 maar wij
als organisatie zijn er al wat
langer mee bezig. 

Na de evaluatie van vorig jaar
waar we de routes ter discussie
hebben gesteld, hebben we in
de maanden voor de vierdaagse
samen met de organisatie de
wegen verkend. Op de fiets door
weer en wind om een zo goed

mogelijke route te maken. 
De inschrijving ging van start op
woensdag 14 maart. Op vrijdag
6 april werden de laatste
ingeschreven en stopte de teller
dit jaar op 127 kinderen!!

Trots met dit aantal zijn we aan
de slag gegaan met de officiele
inschrijving op de website en
bedenken wat we te eten en
drinken willen aanbieden op de
post. We hebben tenslotte maar

één euro per kind ontvangen.
Maar ieder jaar doen we onze
boodschappen bij de  Jumbo
Quirinegang en die zorgen voor
een mooie korting ook dit jaar.

De vrijdag voor de vierdaagse is
het alle hens aan dek! Sshirts,
brieven, key-koords en
stempelkaarten liggen klaar en
worden uitgedeeld. Klaar!

Op naar de eerste dag!

Wist je dat

Hiep hiep hoera Emily
Als je jarig bent tijdens...

Wie liep er mee?
Alle kinderen die via school ingeschreven de avond 4 daagse

En wie zijn dan al die kanjers
van Het Palet en uit welke
groepen komen die kanjers dan?

Groep 1/2:
Tess, Jael-Lynn, Raff, Nikita,
Dennis, Lizz, Tim, Haley, LIsa,
Melina, Jens, Quint, Vajenne,
Layna, Lynn, Brent, Giulietta,
Lucas, Maud, Jade, Bradley,
Niels, Aimee, Abbey, Evi.
Uit groep 3:
Zoë, Femke, Gwenn, Max,
Mitchell, Lexie, Sammy, Fionn,
Nikki, Thijs, Jens, Jazzlynn,
Fintan, Djayda, Rosa, Robbin,
Fjörn, Norina, Linde, Sophie,
Elliott, Meike, Ashley, Bella.
Uit groep 4/5:
Alexander, Luca, Milan, Noah,
Yvonne, Calvin, Charlotte,
Carlos, Maud, Sofie, Jelle, Tess,
Britt, Daan, Megan Noa, Danny,
Beau, Dani, Floris, Iann, Leonie,
Indy, Emily, Mila, Tim, Sem,

Dylan, Hanna, Lieke, Sharon,
Chivaro, Lizzy, Julian, Ilse,
Laura, Lisa, Jasper, Arsenij,
Finley, Elise, Lizzy, Eva.
Uit groep 6: 
Christiaan, Stefan, Floortje,
Keano, Anouk, Opa Cees, Lincy,
Thomas, Morris, Zoë, Elisah,
Maddy, Youri, Oliver, Julia,

Melissa, Nasira.
Uit groep 7:
Nathalie, Robin, Senna, Lisa,
Stef, Melissa, Diante, Esmee,
Anastacia.
Uit groep 8:
Joey, Sem, Raymond, Carmen,
Matthew, Mike, Joey-Jay.

Welke meesters en juffen durfde
de tocht aan te gaan tijdens
deze week?
Meester Aad-Jan, meester
Albert, juf Cindy, juf Jolanda, juf
Mandy, juf Femke, juf Ester. 

En al deze kinderen kregen
iedere avond op de post een
beker limonade en een snoepje
van Marijke, Casper, Lucas,
Annie en Monica.

Het is zo'n vierdaagse week best haasten.
Vragen als wat eten we vandaag is de orde
van de dag. Maar dan ben je ook nog jarig...

Dit jaar vierde Emily haar verjaardag op de
eerste dag van de avond 4 daagse. Emily werd
9 jaar. Samen met haar papa en haar oudere
en jongere broer liep ze die avond de route.

Knap gedaan hoor Emily!

Wist je dat je iedere avond de route kan vinden op de website van
Zoetermeer Actief? Iedere avond enkele minuten voor 18:00 uur
wordt de route online gezet. Zowel de 5 als de 10 kilometer zijn hier te
vinden.

Wist je dat de organisatie in handen is van de ouderraad? Twee
moeders uit de ouderraad hebben 4 jaar geleden de avond 4 daagse
omarmt en proberen er ieder jaar weer een feestje van te maken.
Voor volgend jaar zijn we op zoek naar meer helpende handjes. Wil je
dus niet lopen maar zou je best een avond op de post bij de rust
willen staan? Laat het ons weten.

Wist je dat de kinderen allemaal een key-koord en shirt van Het Palet
in bruikleen hebben? Voorafgaand aan de vierdaagse ontvangen alle
ingeschreven kinderen een Palet shirt en een key-koord. Hiermee zijn
we als school zichtbaar. Fijn voor de organisatie en goed voor de PR!

Wist je dat een heleboel snoepjes kan kopen voor 1 euro? Alle
kinderen betalen 6 euro, 5 euro voor de medaille en 1 euro voor een
drankje en snoepje onderweg. Ja, we kiezen voor een snoepje want
we zijn van mening dat de avond 4 daagse een feestje is en je dan
best een snoepje mag eten! We denken uiteraard graag met je mee
als je niet alles kan eten of drinken.

De Nieuwstool is een initiatief van Nieuws in de klas. Nieuws in de
klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
nieuwsproducties die met behulp van deze tool gemaakt worden.
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