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Agenda (zondag 1 t/m vrijdag 13 juli 2018)     

zo 1 juli 11.30 Gezinsviering in De Wijngaard 
ma 2 juli 9.15-12.00 Musical gr. 8A voor opa’s en oma’s 
  20.00-22.00 Eindmusical groep 8A 
di 3 juli 9.15-12.00 Musical gr. 8B voor opa’s en oma’s 
  20.00-22.00 Eindmusical groep 8B 
  19.30-22.00 Vergadering GMR Unicoz 
wo 4 juli ochtend Rapport uitreiking groep 8 
do 5 juli hele dag Groepen 8 Excursie Blijdorp met  
    continurooster  
   19.30-21.00 Einddisco groepen 8 
vr  6 juli  ochtend Eindfeest ‘Doe raar met je haar’ 
ma 9 juli 13.15-14.15 Kennismaking met de nieuwe groep, 
   nieuwe kleuters mogen ook komen  
   wennen 
di 10 juli middag Rapport groep 3 t/m 7 
wo 11 juli -- -- 
do 12 juli -- Laatste schooldag ! 
   -- Schakeltje indien nodig!   
vr 13 juli hele dag Margedag alle kinderen zijn vrij 
 

ma  16 juli t/m  vrij 24 augustus  Zomervakantie 
ma  27 aug -- Eerste schooldag / hoofdluiscontrole 
vr  31 aug -- Eerste schakeltje 
 

  

 

Einde schooljaar 
Wat is het schooljaar weer voorbij gevlogen. Wat is er veel 
gebeurd. Nare en trieste gebeurtenissen, maar gelukkig ook 
heel veel fijne dingen.  
We hebben veel geleerd en hebben feesten met elkaar gevierd, 
we zijn op schoolreis geweest. We zijn op excursie naar heel 
leerzame plekken gegaan. Onze groepen 8 nemen komende 
week afscheid van Het Palet met de eindmusical ‘Betoeterd’  
 

Donderdag 12 juli is voor alle kinderen de laatste schooldag 
en daarna kunnen we gaan genieten van de zomervakantie.  
We wensen alle ouders en kinderen een fijne en ontspannen tijd 
toe. Stiekem hopen we op heel veel zonnige dagen.  
Op maandag 27 augustus kijken we weer naar jullie uit en 
rekenen we op mooie vakantieverhalen. Tot dan! 
 

Kennismaken nieuwe groep 
Maandagmiddag 9 juli gaan 
de kinderen kennismaken in 
hun nieuwe groep (13.15-
14.15 uur). De kinderen 
gaan dan aan het begin van 
de middag direct naar de 
groep waar zij komend 
schooljaar in zitten. Hun 

nieuwe leerkracht zal dan in 
dat lokaal zijn om de 
kinderen te verwelkomen.  
Na het kennismakingsuur gaan de kinderen weer terug naar hun 
huidige groep. 

 
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! 
 

Afscheid juf Anne Zegwaard 
Tijdens het eindfeest op vrijdag 6 juli zal juf Anne aanwezig 
zijn om afscheid te nemen van de kinderen. Aan het eind van 
de ochtend is er de gelegenheid voor ouders en kinderen om 
op informele wijze afscheid van haar te nemen. 
 
Tijdens een etentje met het gehele team, aan het eind van 
het schooljaar, zullen wij als team afscheid nemen van de 
vertrekkende collega’s: juf Anne, meester Albert en juf 
Annelies. 

 

Opknapbeurt schoolgebouw 
Ons schoolgebouw krijgt een grondige opknapbeurt.  
 In de zomervakantie worden de toegangsdeuren van unit 

2 en unit 3 geschilderd. Op unit 2 (kleutergroepen) 

krijgen de deuren een fris groene kleur en op unit 3 
(groepen 3 en 4) krijgen de deuren een fris blauwe kleur. 
Op unit 4 (groepen 5/6) zijn de deuren rood. Daarmee 
krijgen de units een herkenbare kleur. 

 Op het leerplein van unit 4 (groepen 5/6) worden aan het 
plafond speciale panelen gehangen ter verbetering van de 
akoestiek.  

 Na de zomervakantie wordt al het houtwerk aan de 
buitenzijde van de school geschilderd. 

De verbouwing is van de baan. Te zijner tijd komt Het Palet 
in aanmerking voor nieuwbouw. 

 

Succesvolle beroepenweek! 
We kunnen wel stellen dat de beroepenweek een groot 
succes is geweest. 
Er hebben zeer veel ouders meegewerkt door iets te vertellen 
over hun beroep! Dit was zeer uiteenlopend van politieagent 
tot journalist. Van dierenartsassistente tot hoefsmid. Van 
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Patissier bij de Zoetelaar, samen met 2 cliënten, tot 
verpleegkundige.  

Er werden PowerPoints gemaakt, auto’s, uitdeelmateriaal en 
zelfs een paard geregeld!!! Wat een leerzame, leuke week voor 
de kinderen… en de ouders! Wat een succes! Volgend jaar gaan 
we weer een beroepenweek inplannen. Komt u dan over uw 
beroep vertellen?  

 

Wij bedanken alle ouders heel hartelijk voor hun tijd en 

inzet! 

 
Uitstalling gevonden voorwerpen 

Woensdag 4 juli zullen van 12:15 tot 
12:30 uur de gevonden voorwerpen  
worden uitgestald in de aula of 
gymzaal aan het Marsgeel 14. 
Gevonden voorwerpen die dan niet 
worden afgehaald zullen ter 
beschikking worden gesteld aan een 
goed doel. 
 

Namens de ouderraad, Petra Schipper 

 

Gezinsviering in De Wijngaard 
A.s. zondag, 1 juli om 11.30 uur is er een gezinsviering in de 
Wijngaard. Alle kinderen zijn welkom met hun papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s. 
De Rokkertjes zingen en er wordt gecollecteerd voor hun 
jaarlijkse uitje. 

 
Wijziging Ouderraad 
Aan het einde van het schooljaar kan de ouderraad terug 
kijken op een mooi schooljaar. Veel activiteiten zijn met hulp 
van de ouderraad en hulpouders tot een feest gemaakt. 
Hartelijk dank aan alle hulpouders voor de betrokkenheid. 
Volgend jaar zien we iedereen graag weer terug. Zou u het 
leuk vinden deel te nemen in de ouderraad? We willen graag 
uitbreiden, hulp is welkom! 
 

Vanaf volgend schooljaar zal de rol van voorzitter over gaan 
van Ilonka van den Berg naar Monica Zomer. Ilonka gaat na 
vele jaren ouderraad Het Palet verlaten. Beide zoons zitten in 
groep 8 en verlaten de basisschool. Monica neemt het stokje 
met veel enthousiasme over.  
Ook penningmeester Eelco de Voogt neemt na een aantal 
jaren afscheid. Ook zijn zoon zit in groep 8 en gaat de school 
verlaten. Marijke Kok zal zijn taken overnemen. Beide 
functies zullen tijdens de Algemene Leden Vergadering 
officieel worden overgedragen. 
 

De Algemene Leden Vergadering zal komend schooljaar 
plaatsvinden op dinsdag 16 oktober as 20.00 uur. U ontvangt 
hiervoor nog een uitnodiging maar zet de datum gerust 
alvast in uw agenda. 
 

Nogmaals dank voor uw hulp en wij wensen u een fijne 
zomervakantie. 
Ilonka van den Berg en Monica Zomer 

 
Beste allemaal,  
 

Na vele jaren met heel veel plezier in de ouderraad als 
voorzitter actief te zijn geweest, is het nu tijd om ermee te 
stoppen. Mijn 2 jongens, Mike en Joey, zitten nu in groep 8 
en gaan de basisschool verlaten. Hierdoor is ook voor mij de 
tijd gekomen om mijn rol over te dragen aan Monica Zomer. 
Zij neemt met heel veel plezier en toewijding mijn 
voorzittersrol over. Ze heeft het afgelopen jaar al een aantal 
zaken van mij uit handen genomen. 
Via deze weg wil ik echt iedereen bedanken, van ouders tot 
aan alle teamleden en iedereen daartussen. Door jullie heb ik 
het al die jaren met heel veel plezier gedaan. Het was een 
feestje om dit met jullie te mogen doen!! Bedankt hiervoor!! 
Verder wil ik iedereen een hele  fijne vakantie wensen!!  
 

Tot ziens, maar dan wellicht ergens anders dan het 
schoolplein   
 

Groetjes, Ilonka  
voorheen voorzitter ouderraad  
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Als het goed is, ontvangen velen van u namens onze kinderen 
een bedankje voor uw  hulp in het afgelopen schooljaar. 

 

Wij willen u als team hartelijk danken voor uw hulp en 
ondersteuning in welke vorm dan ook.   
Uw hulp bij feesten, excursies, sportdagen, als klassenouder, als 
overblijfouder, als deelnemer aan het IdeeKaffee, als lid van de 
OR, MR, SVP, Klankbordgroep of in welke vorm dan ook was 
onmisbaar. 

Heel véééél DANK !! 
 

Team Het Palet 

 
Gratis tuinonderhoud ….. ? 
Tuincentrum Van der Spek heeft Het Palet samen met 2 andere 

instellingen genomineerd voor gratis tuinonderhoud. In 
verband met het 40-jarig bestaan van Van der Spek Hoveniers 
gaan zij 40 uur gratis tuinonderhoud verzorgen bij één van de 
drie genomineerden. Door uw stem uit te brengen op Het Palet 
helpt u ons dit gratis onderhoud voor de school binnen te halen. 
 

Stem a.u.b. via de volgende 
link: https://www.mvdspek.nl/site/stem-40-uur-gratis-hovenier  
En deel dit op Facebook met uw vrienden en familie.  

Bedankt Erwin 
Tijdens de SVP-vergadering van 25 
juni heeft Erwin Hippe zijn taken als 
penningmeester van de Stichting 
Vrienden van Het Palet overgedragen 
aan Orna Stapel. Erwin is de 
afgelopen drie jaar zeer actief 
geweest als lid van de SVP en hij 
heeft het penningmeesterschap op 
voortreffelijke wijze vervuld.  
 

Namens kinderen, ouders en team 

Heel véél dank ! 

 
Kindpakket 
Wil jij graag voetbalschoenen, op muziekles of naar 
huiswerkbegeleiding? Maar hebben je ouders niet genoeg geld 
om dit te kunnen betalen? Dan is het Kindpakket in 

Zoetermeer er voor jou. Met het Kindpakket helpen veel 
organisaties in Zoetermeer jou met wat jij graag wilt doen. Ben 
jij tussen de 6 en 18 jaar en hebben je ouders/verzorgers 
minder geld, dan zit hier vast iets voor jou bij. Kijk 
op www.zoetermeer.nl/kindpakket voor alle mogelijkheden. 

  

 
LINK NAAR FILMPJE: https://gemeente-
zoetermeer.wistia.com/medias/necha0wuw8 
 
 

Informatieavond unitonderwijs 
Afgelopen woensdagavond zijn de twee informatie-
bijeenkomsten over ons unitonderwijs goed bezocht.  
Na afloop van elke bijeenkomst was er voor ouders de 
gelegenheid om hun verwachtingen, positieve elementen, 
zorgen en vragen te noteren en te bespreken met 
teamleden. 
Bij deze nieuwsbrief is een aparte bijlage met de meest 

gestelde vragen en de antwoorden daarop. 

 

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. 

 

Herinnering: Betaling Schoolreis 

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. (€ 22 voor groep 1/2;  
€ 25 voor groep 3 t/m 8) 

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 

 
 

Schoolgids en gymrooster 
Uiterlijk 18 juli wordt de schoolgids voor het komend 
schooljaar op onze website geplaatst. Het nieuwe gymrooster 
is reeds geplaatst op: www.palet.unicoz.nl   

Alleen nieuwe ouders ontvangen de schoolgids nog op 
papier.  
 

 

Vakantierooster 2018-2019  
Onderstaand treft u het vakantierooster aan voor het 
komend schooljaar.    
 

Zomervakantie  ma 16 juli t/m vr 24 aug. 2018 
Herfstvakantie  ma 22 t/m vr 26 oktober 2018 
Studiedag  ma 29 oktober 2018   
Kerstvakantie  ma 24 dec. t/m vr 4 jan. 2019 
Studiedag  vr 22 februari 2019  
Voorjaarsvakantie ma 25 feb.  t/m vr 1 maart 2019 
Paasvakantie  vr 19 t/m ma 22 maart 2019 
Meivakantie  
(incl. Koningsdag ) di 23 april t/m vr 3 mei 2019 
Studiedagen  ma 27 t/m wo 29 mei 2019  
Hemelvaart  do 30 en vr 31 mei 2019 
Pinksteren  ma 10 juni 2019 
Zomervakantie  ma 22 juli t/m 30 augustus 2019 
 Op donderdag 6 december mogen de kinderen uitslapen, 

de school start dan om 9.30 uur. 

Bedankt  
voor uw hulp 
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 De laatste vrijdag voor de zomervakantie (19 juli 2019) 
hebben alle kinderen vrij onder voorbehoud van voldoende 
marge.  

 

 
 

Alle lezers van dit schakeltje 

wensen wij een fijne, ontspannen 

en zonnige vakantie toe.  
  

Maandag 27 augustus staan wij weer 

klaar om de kinderen te verwelkomen.  
 
________________________________________________   
Berichten voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
directie@palet.unicoz.nl)  
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