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Welkom op school 
De eerste schoolweek is bijna voorbij. We zijn inmiddels al weer 
gewend aan het dagelijkse ritme.  
Langs deze weg wil ik iedereen van harte welkom heten op Het 
Palet. Een speciaal welkom aan de 13 nieuwe leerlingen die onze 
school sinds deze week bezoeken:  
Raff en Indigo groep 1/2A, 
Cas in groep 1/2B,  
Bradley, Giulietta, Emma, Isis en 
Ramsi in groep 1/2C,  
Daan en Danique in groep 1/2D,  
Yvonne in groep 4/5A, 
Ashley in groep 4/5B en Lila in 
groep 6B 
Verder verwelkomen wij de nieuwe 
leerkrachten:  
Femke Schultz – van Dijk (7B),  
en Albert Vente, onze nieuwe 
vakleerkracht gym.  
Wij zijn dit jaar gestart met 360 leerlingen verdeeld over 15 
groepen.   
Ik wens iedereen (kinderen, ouders, leerkrachten en anderen 
die bij de school betrokken zijn) een heel goed schooljaar toe. 
Hans Koevoets           
 

 

Agenda (maandag 28 aug. t/m vrijdag 1 september 2017)    

ma 28 aug -- -- 
di 29 aug -- -- 
wo 30 aug -- --   
do 31 aug 16.00-17.30 Teamvergadering               
vr 1 sept -- -- 
ma 4 sept -- -- 
di 5 sept hele dag Directeurenoverleg Unicoz 
  18.30 uur Infoavond groep 4/5A, 4/5B, 4/5C 
  19.30 uur Infoavond groep 3A, 3B 
  20.00 uur Infoavond groep 8A en 8B 
wo 6 sept 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen 
  20.00 uur Infoavond 1/2A, 1/2B, 7A en 7B      
do 7 sept 20.00 uur Infoavond 1/2C, 1/2D, 6A en 6B 
vr 8 sept 18.00 BBQ voor de leden van de OR, MR,  
    SVP en voor het team 
  

  

Personele informatie: Vertrek Mieke 

Moers - aanstelling Femke Schultz – van Dijk 
Mieke Moers gaat na ruim 25 jaar Het Palet verlaten. Aan het 
begin van de zomervakantie is zij aangenomen als leerkracht op 
ONC-Clauslaan afdeling VMBO. Mieke gaat daar lesgeven in de 
vakken Nederlands en rekenen en zij wordt mentor van een 
tweede klas. Dit betekende dat wij aan het begin van de 
zomervakantie een vacature hadden voor groep 7B. 
 

Gelukkig zijn wij erin geslaagd om weer een goede leerkracht 
aan te trekken. Femke Schultz-van Dijk wordt de nieuwe 
leerkracht van groep 7B. Femke is op dit moment nog leerkracht 
op SBO-school De Prinsenhof in Pijnacker. In verband met haar 
opzegtermijn, is zij vanaf 1 oktober volledig inzetbaar. In de 
tussenliggende tijd is in overleg met Mieke, Femke en met de 
directie van ONC-Clauslaan een overbrugging afgesproken. 

Tot 1 oktober zal Mieke Moers nog op maandag, dinsdag en 
vrijdag lesgeven in groep 7B. Op woensdag zal juf 
Annemieke Weijsters les geven en op donderdag juf Femke. 
De ouders van de betreffende groep zijn hierover in de 
vakantie geïnformeerd. 
 

We wensen juf Mieke een goede start toe op het ONC en een 
goede afronding van haar werkzaamheden op Het Palet. 
Juf Femke wensen wij een goede afronding op haar huidige 
school en een goede start op Het Palet. 

Eind september zullen we afscheid nemen van juf Mieke. 

 

Uitstel verbouwing en tijdelijke 
huisvesting 
 

Recentelijk is duidelijk geworden dat de verbouwing wordt 
uitgesteld. Gebleken is dat met de wettelijke inspraak-, 
ontwerp- en aanbestedingstermijnen januari 2018 niet 
haalbaar is.  
De verbouwing zal volgens de huidige planning nu starten 
tijdens de zomervakantie 2018. In het voorjaar van 2019 zal 
(volgens planning) de verbouwing zijn afgerond.  
Tevens kan ik u laten weten dat voor de tijdelijke 
huisvesting, tijdens  de verbouwing, op het schoolterrein 
aan het Marsgeel noodlokalen zullen worden geplaatst. Onze 
leerlingen en de kinderen van Kern Kiwinest blijven dus 
tijdens de verbouwing allemaal op de huidige locatie. Eerst 
zal de ene helft van het schoolgebouw worden verbouwd, 
vervolgens de andere helft. 
Op woensdag 27 september zal van 19.00-21.00 uur een 
informatieavond worden georganiseerd voor ouders en 
omwonenden om hen verder te informeren. Deze avond 
wordt verzorgd door de gemeente in overleg met school. 
 

NB. In de schoolgids en op onze website staat nog vermeld 
dat de verbouwing volgens planning zal starten na de 
kerstvakantie. We zullen dit op korte termijn aanpassen. 

 

Informatieavonden groep 1 t/m 8  
Binnenkort worden in alle groepen de informatie avonden 
gegeven. In verband met het gebruik van de aula hebben de 
informatieavonden wisselende aanvangstijden.   
dinsdag 5 sept.: 3A, 3B, 4/5A, 4/5B, 4/5C, 8A en 8B 
woensdag 6 sept: 1/2A, 1/2B, 7A en 7B  
donderdag 7 sept.: 1/2C, 1/2D, 6A en 6B 
Deze informatieavonden worden speciaal gegeven om 
u goed te betrekken bij uw kind(eren) op school.  
We verwachten dat u als ouder/verzorger op deze 
avond(en) aanwezig bent, zodat u de belangrijke 
informatie over het komend schooljaar kunt 
ontvangen.  

 

Aankondiging oudergesprekken 
In de week van 18 september organiseren we gesprekken 
tussen ouders/verzorgers en de leerkrachten van groep 3 
t/m 8. Tijdens dit gesprek worden de onderwijsbehoeften en 
de belemmerende en stimulerende factoren voor uw kind zo 
goed mogelijk in kaart gebracht. Voorafgaand aan dat 
gesprek ontvangt u ter voorbereiding een vragenlijst.  
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In de agenda van de school-APP kunt u de juiste data vinden. 
Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar pagina 24 
van de schoolgids.     

 

Schoolgids 
De schoolgids wordt digitaal verstrekt. Alleen nieuwe ouders 
ontvangen een papieren schoolgids. 
Afgelopen week heeft u de link naar de digitale versie van onze 
schoolgids via de mail ontvangen. U kunt de schoolgids vinden 
op onze website. We zullen eventuele wijzigingen steeds 
opnemen in die schoolgids, zodat op de website steeds een up 
to date versie van onze schoolgids staat. 
 

RECTIFICATIE: Per abuis stond er een onjuist stukje 

onder het kopje Schrijven. Onderstaand het correcte 
stukje: 
 

Schrijven  
Om goed te leren schrijven is een goede motoriek van belang. 
In de kleutergroepen wordt deze o.a. geoefend door het spelen 
in de zandtafel, door kleien, knippen, plakken en door het 
maken van kralenplanken. Daarnaast worden er veel motorische 
oefeningen ontleend aan de methode ‘Schrijfdans’. De oudste 
kleuters voeren deze oefeningen op papier uit. 
Kinderen willen vaak al op jonge leeftijd hun naam schrijven. In 
groep 1/2 worden blokletters aangeleerd, vanaf groep 3 leren de 
kinderen schuine schrijfletters.   
  

In groep 3 wordt het leren schrijven gekoppeld aan het leren 
lezen. De woorden die ze leren lezen, leren ze ook gelijk 
schrijven. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de 
schrijfhouding en de pengreep.  
De kinderen schrijven in groep 3 met een potlood en gaan in 
groep 6 over tot het schrijven met een Stabilo pen. De Stabilo 
pen wordt daarna gebruikt t/m groep 8.  

Uiteindelijk willen we dat alle kinderen een duidelijk leesbaar, 
vlot geschreven en goed verbonden handschrift hebben.  
In groep 3 t/m 5 wordt gebruik gemaakt van de methode 
‘Pennenstreken’. 
Voor het schrijfonderwijs in groep 6 t/m 8 maken wij gebruik 
van de methode ‘Handschrift’.   
NB. In de digitale schoolgids op de website is dit 
inmiddels gecorrigeerd. 

 
Vakanties en vrije dagen / gymtijden 
In de schoolgids staat op pagina 41 het overzicht van vakanties 
en vrije dagen. We verzoeken u deze data goed te noteren.  Op 
dezelfde pagina staan de schooltijden. De vakanties en vrije 
dagen staan ook in onze school-App. 
Op pagina 17 staat het rooster van de gymlessen. Noteert u 
deze a.u.b. ook goed. Dat voorkomt teleurstelling bij de 
kinderen. Een en ander kunt u ook vinden op onze website. 

 

Gymlessen en gymafspraken 
Alle groepen hebben alweer van de eerste gymlessen mogen 
genieten. Tijdens de eerste gymles zijn er afspraken gemaakt 
waar we rekening mee houden en waar ik jullie over wil 
informeren.  De volgende afspraken zijn gemaakt: 
 Gymkleding: shirt, sportbroekje en schoenen zijn verplicht. 

 Sieraden: Alle sieraden moeten af tijdens de gymles. 

 Leerlingen met lang haar hebben een elastiek in het haar. 

 Hygiëne:  na de gym is er gelegenheid voor de kinderen 

om zich op te frissen in de kleedkamer.  Vanaf groep 7 is 

een deodorantroller geoorloofd, geen spuitbus.  

We gaan er dit jaar weer een sportief jaar van maken, zowel 
op sociaal als motorisch gebied. 
Sportieve groet, meester Albert 

 

Leerlingadministratie / ziekmelden 
We verzoeken u wijzigingen in adressen, nood- en 
mailadressen en  telefoonnummers (ook van uw werk) steeds 
door te geven aan de leerlingadministratie. U kunt dit 
schriftelijk doen of via de mail naar: 
administratie@palet.unicoz.nl    

Ziekmeldingen bij voorkeur doorgeven via de APP, of via de 
link op de website. Eventueel kunt u ’s morgens 
ziekmeldingen telefonisch doorgeven aan school.  
Indien u ’s middags uw kind wilt ziekmelden, 
verzoeken we u dit bij voorkeur door te geven via de 
App of via de website. Onze administratief 
medewerkster is dagelijks aanwezig van 8.00 - 11.30 
uur. 

 
School- en gedragsregels 
Wij besteden binnen ons onderwijs intensief aandacht aan 
schoolregels en maken daarbij gebruik van de methode 
Kanjertraining. 
Het gaat om de volgende 5 gedragsregels: 
 

1. We vertrouwen elkaar 
2. We helpen elkaar 
3. We werken samen 
4. We hebben plezier 

5. We doen mee 
 

Op de speelplaats gelden ook de volgende afspraken:  
 Je blijft op de speelplaats 
 Je respecteert elkaar en de omgeving  
 Je mag spelen met een bal. Voetballen mag op een plek 

die daarvoor is ingeruimd. 
 Fietsen stallen op de daarvoor bestemde plaats in de 

fietsenstalling. 
 

Wij vinden het belangrijk dat 
als we het hebben over 
gedragsregels op school, 
voor iedereen duidelijk is 
over welke regels we het 
hebben. Deze regels zullen 
dan ook regelmatig met de 
kinderen besproken worden.  
Voor kinderen is niets zo 
verwarrend als wisselende 
regels. Daarom is het van 
groot belang dat ook u als 
ouder/verzorger op de 
hoogte bent van de door ons gehanteerde gedragsregels.  

 
Peiling kennismakingscursussen sport 
Vele jaren heeft de gemeente Zoetermeer in het kader van 
sportstimulering kennismakingscursussen  georganiseerd. De 
afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen sterk gedaald en 
de gemeente staat nu op het punt om de stekker uit deze 
vorm van sportstimulering te trekken. Dit zou erg jammer 
zijn. Er wordt momenteel door een student onderzoek 
gedaan op welke wijze de communicatie hieromtrent 
verbeterd kan worden om zo de kennismakingscursussen te 
kunnen behouden. Via onderstaande link kunt u de peiling 
invullen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten.  
 

Link naar enquête 
 

Bij voorbaat dank voor het invullen. 
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Verscherpt toezicht rond de school 
Medewerkers van ‘team handhaving’ zullen gedurende de eerste 

weken van het schooljaar tijdens de 
'spitsuren' veelvuldig surveilleren.  
Overdag geldt er een stopverbod voor de 
woningen aan het Marsgeel aan de zijde 
van de school. We willen u hier 
nadrukkelijk op wijzen.  
Bij overtreding wordt er bekeurd. 
We verzoeken alle ouders bij het halen 
of brengen van kinderen, om dit zoveel 
mogelijk lopend of met de fiets te doen. 

Indien kinderen toch met de auto gebracht of gehaald moeten 
worden, verzoeken we u zoveel mogelijk te poolen. 
 

LET OP ! U mag aan het Margeel niet stoppen of parkeren bij de 
ingang van de school, alleen in de parkeervakken. 

 
HERINNERING: Betaling schoolkamp 

Herinnering voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van 
groep 8 die de bijdrage voor het schoolkamp nog niet (volledig) 
hebben overgemaakt. Eind juni moest 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 2 t/m 5 oktober a.s. 

 

Schoolfruitbeleid 
dinsdag en donderdag fruitdag 
Als school bieden wij een omgeving aan waarin kinderen 
gezonde eetgewoonten aanleren. Bij de dagelijkse “hapjes” die 
kinderen meenemen zien wij regelmatig “hapjes” die niet 
bepaald gezond zijn. De keuze daarvan is een verantwoording 
van de ouders. Toch willen wij gezonde tussendoortjes 
promoten. We verzoeken u, indien u een tussendoortje 
meegeeft voor rond de pauze, dit te doen in de vorm van fruit. 

Wij hebben al enkele keren meegedaan aan 
het ‘Europees Schoolfruit Programma’, waarbij 
de kinderen gedurende 20 weken drie keer per 
week gratis schoolfruit krijgen.    
Wij verzoeken u  aan uw kind op twee vaste 
dagen in de week  een portie groente of fruit 
(schoongemaakt) mee te geven. Dit wordt  in 
de kleine pauze gegeten. Onze vaste groente- 
en fruitdagen zijn dinsdag en donderdag.    

 

Wij vinden het wenselijk dat u op de overige dagen ook groente 
en/of fruit meegeeft aan uw kind.  
Dit beleid zien wij als een waardevolle investering in de 
gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. 
Een gezonde groente/fruit traktatie bij verjaardagen sluit hier 
ook bij aan. 

 
Oud papier, lege printer- en toner-
cartridges en oude mobiele telefoons   

U kunt elke doordeweekse dag uw oud papier kwijt in de 
blauwe papiercontainers. Die containers staan aan de noordkant 
van de school binnen de hekken. De containers worden op 
maandag en woensdag geleegd. Die dag staan de containers 
aan het Napelsgeel langs de straat.  
We verzoeken u het papier die dagen in de containers 
(die dan langs de weg staan) te deponeren en niet neer te 
zetten binnen de hekken aan de noordzijde.    
Ook lege tonercartridges en oude mobiele telefoons kunt u op 
school inleveren. U kunt deze deponeren in een blauwe ton die 
bij de kleuteringang staat. U steunt daarmee kinderen in 
Nederlandse achterstandswijken. 

 

 

Piep zei de muis 
 

Start in augustus 2017 

Waarom Piep zei de muis ? 

‘PIEP zei de muis’ is een club voor 
kinderen van 5 - 8 jaar die extra steun 
kunnen gebruiken omdat er thuis 
sprake is van spanning en 
depressiviteit, ziekte, financiële of 
andere problemen. Kinderen kunnen hier minder goed mee 
omgaan dan volwassenen. Ze betrekken alles op zichzelf. 
Voor deze kinderen en ouders is er de piep zei de muis club.  

Wat houdt de club in?  

In de club vertelt PIEP de muis, een handpop, over wat hij 
allemaal meemaakt. PIEP nodigt de kinderen uit om samen 
met hem voor allerlei dingen een oplossing te zoeken. Zo 
wordt er met de kinderen op een speelse manier over 
gevoelens gesproken en hoe hiermee om te gaan. Kinderen 
worden sterker in het omgaan met moeilijke situaties. Het is 
een leuke club waar kinderen veel plezier hebben, nieuwe 
vriendjes maken en afleiding hebben van de zorgen thuis, 
even iets helemaal voor zichzelf. ( Piep zei de muis is voor 
iedereen toegankelijk, wij maken voor deze groep geen 
dossier/rapportage aan en er is geen verwijsbrief nodig) 

De belangrijkste doelen zijn:  

 bespreekbaar maken van gevoelens 

 zelfvertrouwen en positief zelfbeeld 

 leren (h) erkennen en uiten van eigen gevoelens 

 leren omgaan met gevoelens van schaamte, schuld en 

boosheid 
 

 
Ook voor ouders. 
Voor ouders zijn er ook ouderbijeenkomsten. 
Hier krijgen ouders uitleg wat de kinderen allemaal doen en 
leren bij piep zei de muis. Daarnaast zullen er er thema’s 
besproken worden welke te maken hebben met stress, 
spanning en opvoeden. 
 
Voor wie is de piep zei de muis club? 

 Kinderen van 5-8 jaar, waar thuis stress en/of spanning 

is.  

 Kinderen uit Zoetermeer 

 Er is geen sprake van ernstige gedragsproblematiek. 

 Ouders moeten instemmen met de aanmelding voor de 

groep. 

Aanmelden: 
Piep zei de muis is 2 x per jaar ( Maart/Augustus) aanmelden 
kan altijd voor deze groep. Zowel ouder(s) als verwijzer 
kunnen voor deze groep aanmelden. Na de aanmelding 
nemen wij contact op voor een kennismakingsgesprek.  
Aanmelden of wilt u informatie? U kunt altijd contact 
opnemen met Maria,  Stichting MOOI.  
Aanmelden bij: piepzeidemuiszoetermeer@stichtingmooi.nl, 
dan de gegevens van het kind/ouder doorgeven. 
 
Praktische informatie  training augustus  

 Start:  Donderdag   31 augustus 2017 

 Locatie: nader te bepalen  

 Tijd:  15.30-17.00  

 Dag : Donderdag  
 

Contactpersoon:  Maria Beunder, Stichting Mooi 

   Tel: 06-24957485  
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Data Kinderclub en Ouderbijeenkomsten  

  Augustus 31     

September 7 14 21 28  

Oktober 5 12 26   

November 2 9 16 23 30 

December 7 14    

 
Kinderkoor De Rokkertjes zoekt zangers 

en zangeressen 
Vind je zingen leuk? Kom dan meezingen met De Rokkertjes. 
De repetities zijn weer begonnen, iedere dinsdagavond van 
18.30 uur tot 19.15 uur. 
Het katholieke kinderkoor oefent in de kerk De Wijngaard bij de 
watertoren in Rokkeveen. Dirigent is Hester Onderwater. 
Wil je leuke optredens, festivals, kerstmusicals, af en toe zingen 
in de kerk….doe mee op de gratis  open repetities in augustus 
en september. De kosten zijn € 18,50 voor een heel 
zangseizoen. 
Ben je al van de partij bij onze eerste optredens in De 
Wijngaard op 17 september? Of bij het Zoetermeers 
Korenfestival op 14 oktober? Kom dinsdag langs of bel Karin van 
der Lubbe, 079-3611729.  
Mailen kan ook, rokkertjes@gmail.com  

 

 
Kennismakingslessen hockey 
Binnenkort beginnen er de kennismakingslessen hockey bij 
MHCZ. Ben je tussen de 6 en 13 jaar? Dan ben je welkom!  

 

De data zijn: 10, 17 en 24 september van 13.00 tot 14.00 uur. 
Kosten: € 15 voor 3 lessen 
 

Inschrijven kan via www.kennismakingscursus.nl  
 

Een vriendje of vriendinnetje meenemen? Gezellig! Er zijn 
hockeysticks voor iedereen en de trainers hebben er zin in! 
 

 

 

 
 

CKC & partners Open Dag 2017 

 
 

Beste ouders, verzorgers, 
 

Het nieuwe seizoen beginnen we knallend met de CKC & 
partners Open Dag op zaterdag 26 augustus. Tussen 11.00 
en 16.00 uur maak je kennis met alle lesaanbieders en 
amateurverenigingen op het gebied van muziek, dans, body 
& mind, musical & theater, beeldende kunst, digitale 
fotografie, nieuws media en kunstgeschiedenis! Een leuke 
festiviteit voor zowel ouder als kind! 
 

Gratis workshops 
De Open Dag is hét moment om iets uit te proberen. Je kunt 
gratis deelnemen aan workshops om zo kennis te maken met 
het activiteitenaanbod voor seizoen 2017-2018. Leuk om 
samen te doen met je vriend, vriendin, broer of zus! 
Daarnaast kun je ook genieten van een van de vele 
optredens en demonstraties op het grote podium, 
 

Proeflessen 
Nog net even beter kennismaken? Schrijf je dan tijdens de 
Open Dag in voor één van de proeflessen! Tijdens een 
proefles kun je nog beter kennismaken met de docent en de 
les uitproberen. De proeflessen vinden plaats van 28 
augustus t/m 17 september. 
_________________________________________________   
 

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