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Agenda (maandag 18 t/m vrijdag 29 juni 2018)     

ma 18 juni ochtend Excursie groepen 8 – Stadsmuseum 
   ‘Project Kroontjespen’ (gymles gr. 8  
   vervalt) 
  avond Oudergesprekken kleutergroepen 
di 19 juni avond Oudergesprekken kleutergroepen 
wo 20 juni 19.30-21.00 Klankbordgroep ouders - directie 
   avond Oudergesprekken kleutergroepen 
do 21 juni avond Oudergesprekken kleutergroepen  
vr  22 juni  -- --  
ma 25 juni 16.00-17.30 Teamvergadering 
  20.00-21.30 Stichting Vrienden van het Palet 
di 26 juni hele dag Directeurenoverleg Unicoz   
wo 27 juni 8.45-10.00 IdeeKaffee voor ouders van gr 8 
   We vragen feedback over Het Palet 
  19.00/20.00 Informatieavond schooljaar  
   2018-2019 
do 28 juni -- --     
vr 29 juni -- Schakeltje  
 

  

 

 
 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte 

bijlage met de groepsverdeling en huisvesting 

in het komend schooljaar. 
 

 

Formatie schooljaar 2018-2019  
Na de zomervakantie gaat de gehele school werken in units.  
We zullen het nieuwe schooljaar starten met ruim 340 leerlingen 
verdeeld over 15 groepen. 
De vier kleutergroepen en de twee groepen 3 zullen klein zijn. 
We doen dit in het belang van de kinderen en om de start van 
het werken in units goed te laten verlopen.  
 

Voor de groepsverdeling verwijzen we u naar de aparte 
bijlage. 

 
 

Personele wijzigingen 
 

Meester Albert Vente, onze vakleerkracht gym, heeft een 
fulltime baan aangeboden gekregen op ONC locatie Parkdreef. 
Een uitdagende baan, die hij graag aanneemt. Gelukkig zijn we 
er in geslaagd om een nieuwe vakleerkracht gym aan te 
trekken, dat wordt juf Marloes Hoonhoud. 
Wij verwelkomen Marloes en wensen haar veel werkplezier toe 
bij ons op Het Palet. 
 

Onze onderwijsassistent, juf Annelies Nelissen, gaat als 
onderwijsassistent werken op een basisschool in Veenendaal. 
We wensen Annelies heel veel succes in haar nieuwe baan. 
Annelies verving juf Anne tijdens haar zwangerschaps- en 
bevallingsverlof en na het vertrek van juf Anne kon zij tot het 
eind van het schooljaar blijven.  
De benoeming van een nieuwe onderwijsassistent voor 32 uur is 
bijna rond. De onderwijsassistent zal zorgen voor ondersteuning 
in verschillende groepen.   

Afscheid …. vertrekkend personeel  
 

Juf Anne Zegwaard werkt sinds eind mei niet meer op Het 
Palet. Tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft 

zij besloten om zich geheel te wijden aan het moederschap 
en (samen met haar zus) aan het eigen bedrijf “De 
Liefsfabriek”, dat creatieve activiteiten organiseert. 
Anne heeft ruim 6 jaar gewerkt op Het Palet. Tijdens haar 
opleiding op de pabo liep zij stage bij ons en dat beviel haar 
dermate goed, dat zij ook haar afsluitende LIO-stage deed op 
Het Palet. 
Na haar opleiding is zij in augustus 2012 bij ons komen 
werken. Anne heeft de afgelopen jaren lesgegeven in de 
groepen 5 en 6 en in het huidige schooljaar gaf zij les aan de 
kinderen van de groepen 4/5 op onze startunit. 
We kennen Anne als een enthousiaste, pedagogisch en 
didactisch goede en zeer creatieve leerkracht die altijd een 
zeer goede band wist op te bouwen met de kinderen in haar 
groep.  
Op school zullen we haar collegialiteit en enthousiasme zeker 
missen. 
We wensen Anne samen met Gert en haar kinderen Joep en 
Sofie een hele mooie toekomst toe en uiteraard heel veel 
succes met haar eigen bedrijfje. 
Als Anne zich in de toekomst bedenkt en toch weer wil 
werken in het onderwijs, dan is zij van harte welkom. 
 

Meester Albert Vente is aan het begin van dit schooljaar 
als vakleerkracht gym bij ons komen werken. Hij volgde toen 
Peter van Zuijlen op, die ook de overstap heeft gemaakt naar 
het voortgezet onderwijs. Wij betreuren zijn vertrek, maar 
hebben begrip voor zijn beslissing. Dit jaar werkte hij 
namelijk op drie basisscholen en komend schooljaar werkt hij 
op één school en maakt hij daadwerkelijk deel uit van één 
team. 
 

Tijdens een etentje met het gehele team aan het eind van 
het schooljaar, zullen wij afscheid nemen van de 

vertrekkende collega’s. 

 
Informatieavond komend schooljaar  
Woensdag 27 juni zullen wij een informatieavond 

verzorgen over de werkwijze in de units in het komend 

schooljaar. Wij bevelen deze avond van harte bij u aan. 

Via de Palet App kunt u zich aanmelden voor één van de 

twee informatiebijeenkomsten op deze avond: 

1. 19.00 – 20.00 uur (18.45 inloop met thee/koffie) 

2. 20.00 – 21.00 uur (19.45 inloop met thee/koffie) 

Per bijeenkomst kunnen zich maximaal 80 ouders 

inschrijven.  

 

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Maarisha 
in groep 1/2A, die in de afgelopen 
weken bij ons op Het Palet is 
ingestroomd, van harte welkom.   
We wensen haar een fijne en 
leerzame tijd toe bij ons op school. 
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Wijziging schooltijden 2019-2020 
Op grond van de gehouden ouderpeiling over de schooltijden 

heeft de medezeggenschapsraad besloten dat met ingang van 
schooljaar 2019-2020 een continurooster wordt ingevoerd 
waarbij de schooltijden als volgt zullen wijzigen: 
 

 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  8.30-14.30 uur 
 Woensdag  8.30-12.00 uur 

 

Komend schooljaar 2018-2019 heeft u de tijd om eventuele 
aanpassingen met uw werk en de opvang te organiseren. 
 

De ouderpeiling gaf overduidelijk aan dat de ouders in overgrote 
meerderheid kozen voor het model met een vrije 
woensdagmiddag. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van 
de medezeggenschapsraad, waarin de medezeggenschapsraad 
een en ander toelicht. 

 

Geweldige opbrengst sponsorloop 
De sponsorloop, die is gehouden op de dag van de 
Koningsspelen, heeft het fantastische bedrag opgeleverd van    
€ 6725.  
Van die opbrengst gaat € 1000 naar KIKA en € 1000 wordt  
overhandigd aan het Paul Poh Chesi Fonds t.b.v. de Lifeschools 
in Kameroen.   

  

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. 

 
In alle groepen wordt een gezellige ochtend georganiseerd. Ook  
zullen groepjes van 8 kinderen vertrekken voor een speurtocht 
in de wijk, 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! 

 
HERINNERING: Betaling schoolkamp 

Herinnering voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van 
groep 7 die de bijdrage voor het schoolkamp in groep 8 nog niet 
(volledig) hebben overgemaakt. Eind juni moet het 
totaalbedrag van € 130,00 zijn overgemaakt op rekening NL75 

INGB 0000 7287 89 t.n.v. Schoolkamp basisschool Het Palet 
te Zoetermeer o.v.v. de naam en de groep van uw kind. 
NB. Het schoolkamp vindt plaats van 1 t/m 4 oktober a.s. 

 

Schoolreisje - herinnering 

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 om zo spoedig mogelijk de betaling te 
voldoen in verband met de aanbetaling van de bussen en de 
parken. 

Graag onder vermelding van de 
voor- en achternaam van uw kind(eren). Over te maken op 
de schoolreisrekening: NL51 INGB 0002 9621 61 t.n.v. 
Ouderver.Kath.Basisschool Het Palet 
Wij hebben er al ontzettend veel zin in! 
De werkgroep schoolreis 

 

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 

 

 
 



 

Instellen APP Het Palet 
Heeft u de pushberichten van onze APP op uw 
mobiel al ingesteld? Met deze pushberichten ontvangt u 

dan alleen de algemene berichten plus de berichten van de 
groepen van uw kinderen. 
 

Instructie voor het instellen van pushberichten 

 

1. Rechts bovenaan in de APP staat een klein wit i-tje. Als u dit 

aanklikt, verschijnt informatie/instellingen (zie bovenstaande 
afbeelding). 
2. Klik nu op instellingen. Dan verschijnt het scherm dat u 
rechtsboven ziet. In dit scherm dient u Activeer notificaties in 
te schakelen. Alleen als dit is ingeschakeld, ontvangt u 
pushberichten. 
3. Klik vervolgens op Abonnementen. U komt nu op een 
scherm, waarin u de groepen van uw kinderen kunt aanvinken.  
 
 

KOM OOK BIJ DE JEUGDTANDVERZORGING! 
 
Wist u dat de Jeugdtandverzorging Zoetermeer een 
kindvriendelijke praktijk is waar de kinderen in de leeftijd van 
2,5 tot 18 jaar zich welkom voelen. 
Wij leveren kwalitatief hoge tandheelkundige zorg in een rustige 
ontspannen sfeer door een enthousiast team. 
Voor peuters vanaf 2, 5 jaar hebben we speciale wengroepjes 
waarbij uw peuter spelenderwijs kennis maakt met de tandarts. 
Ouders krijgen de nodige informatie, tips en trucks over o.a. 
poetsen, duim en speengedrag en voeding. 
 
Groep 1 en 2: de kinderen komen op afspraak met ouders in 
onze Dental Car bij school. 
 
Groep 3 t/m 8: kinderen worden in groepjes naar de Dental Car 
gehaald voor een uitgebreide poetsles, controle en 
fluoridebehandeling. Vanaf groep 4 worden de tanden en kiezen 
met tandplakverklikker gekleurd zodat ze zelf de eventuele 
overgeslagen plekjes kunnen zien. 
Mocht er behandeling nodig zijn dan bieden wij de service om 
uw kind voor behandeling te halen en brengen van en naar 

school naar ons gezellige centrum aan de Denemarkenlaan 2 
te Zoetermeer. Dit uiteraard in overleg met de school van uw 
kind. 
 
Voor kinderen die wat moeite hebben met poetsen hebben 
we speciale poetsgroepjes op woensdag en vrijdagmiddag 
met wat tips voor een betere mondhygiëne. 
 
In groep 6 wordt er gekeken of er een beugel nodig is. U 
wordt hiervoor uitgenodigd om met uw kind naar ons 
centrum te komen. 
 
Ook middelbare scholieren voelen zich thuis bij de 
Jeugdtandverzorging. 
Wij leren de kinderen alles over hun mondgezondheid. 
 
Al onze service wordt vergoed door de basisverzekering. Wij 
declareren rechtstreeks zodat u niets hoeft voor te schieten. 
 
Nieuwsgierig geworden? 

Schrijf uw kind in via www.jtv-zoetermeer.nl  

Of vraag de folder bij de basisschool van uw kind. 

Telefonisch contact op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur 

op telefoonnummer: 079-3422877 

 

Ons adres is:  

Stichting Jeugdtandverzorging Zoetermeer 

Denenmarkenlaan 2 

2711 EL Zoetermeer 

Email: info@jtv-zoetermeer.nl 

________________________________________________   
Berichten voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
directie@palet.unicoz.nl)  

http://www.jtv-zoetermeer.nl/
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