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Agenda (maandag 11 t/m vrijdag 22 september 2017)    

ma 11 sept hele dag Ineke van Sijl brengt een  
   werkvloerbezoek aan unit 4/5 

  15.45-17.00 Vergadering – terugkoppeling van  
   het werkvloerbezoek 
di 12 sept hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
    schoolleiders opleiding 
wo 13 sept -- Start actie Jantje Beton   
do 14 sept 20.00-21.30 Ouderraad            
  20.00-22.00 Medezeggenschapsraad 
vr 15 sept -- -- 
ma 18 sept -- HGW-oudergesprekken 
di 19 sept hele dag Schoolreisje 
  -- HGW-oudergesprekken   
wo 20 sept -- HGW-oudergesprekken  
do 21 sept hele dag Nationale Schoolbrengdag 
  hele dag Studiedag directies Unicoz 
  -- HGW-oudergesprekken 
vr 22 sept hele dag Studiedag directies Unicoz 

  -- HGW-oudergesprekken 
  

  

 

HGW-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.  
In de agenda van de school-APP kunt u de juiste data vinden. 
Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u een informatiebrief 
over deze gesprekken.   
     

1. vr 8 september U ontvangt deze informatiebrief en het 
invulformulier voor de HGW-gesprekken.  
 

2. ma 11 september Ouders met meerdere kinderen op 
school in groep 3 t/m 8 kunnen in de aula 
van Marsgeel 14 inschrijven voor de 
oudergesprekken.   
 

3.  di 12 september Bij de lokalen van groep 3 t/m 8 hangt 
een inschrijflijst voor de ouder-
gesprekken. U wordt verzocht hierop 
uiterlijk 13 september de naam van uw 
kind bij het door u gekozen tijdstip in te 
vullen. 
 

4.  wo 13 
september 

U levert het invulformulier voor het 
gesprek (bij voorkeur via de mail) in bij 
de groepsleerkracht(en).  
We voeren met alle 
ouders/verzorgers een gesprek. 
 

5.  vrij 15 september Ouders die de inschrijflijst niet 
hebben ingevuld, worden door de 
leerkracht ingedeeld en ontvangen 
een uitnodiging. 
 

6. 18 t/m 22 
september 

Na schooltijd en/of ’s avonds worden de 
HGW-oudergesprekken gevoerd. 
 

   

Schoolreis 19 september 
Dinsdag 19 september gaan we met de kleutergroepen naar 
Plaswijckpark en met de groepen 3 t/m 7 naar Duinrell. 
Op deze dag mogen de kinderen géén geld en mobiele 
telefoons meenemen. Wij hopen dat u hierop toe wilt zien. 
De school is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of 
verlies.  
Belangrijke informatie over vertrek- en aankomsttijden en 
andere zaken vindt u in de afzonderlijke bijlage. Bij elke 
groep hangt deze informatie naast de klasdeur.  
We hopen op een gezellige dag! 
Werkgroep schoolreisje 

 

Jantje Beton actie groepen 4, 5 en 6 
Op woensdag 13 september gaan de leerlingen van de 
groepen 4, 5 en 6 van start met de verkoop 
van de loten van Jantje Beton. De loterij is 
gericht op verkoop van loten aan familie, 
vrienden en kennissen. Van ieder verkocht 
lot van 3 euro is 1,5 euro voor onze school. 
De rest  is voor de  buitenspeel projecten  
van Jantje Beton. De actie eindigt op 27 
september. We hopen met z’n allen op een 
goede opbrengst! 
Stichting Vrienden van het Palet.  

 

Aankondiging flessenactie 
In de week van 25 september zal de Stichting Vrienden van 
het Palet weer een flessenactie organiseren met als doel geld 
bijeen te brengen voor activiteiten rond de opening van 
Kindcentrum Het Palet en het lustrumfeest (30 jaar).  
We gaan dat feest vieren als onze school na de renovatie de 
deuren opent als Kindcentrum Het Palet.  
U kunt dus alvast statiegeldflessen gaan verzamelen. 
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Kinderboekenweek 
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek.  
Het thema van dit schooljaar is ‘Gruwelijk eng’.  

Op woensdagavond 11 oktober worden de jaarlijkse 
voorleeswedstrijden voor de groepen 4 t/m 8 gehouden. De 
voorleeswinnaar van elke klas mag dan in de aula om zijn/haar 
voorleeskunsten te laten horen. Er worden twee school-
kampioenen gekozen. Eén voor de groepen 4, 5 en 6 en één 
voor de groepen 7 en 8.  

Wij willen de school en het podium graag aankleden in het 
thema van de Kinderboekenweek, daarom zijn wij op zoek naar 
materiaal hiervoor. Wie o wie heeft gruwelijk enge attributen, 
die wij mogen gebruiken? De attributen kunnen vanaf nu 
ingeleverd worden bij juf Cindy, Juf Lotte of meester Wouter.  

 

Informatieavond verbouwing 
Op woensdag 27 september zal van 19.00-21.00 uur een 
informatieavond worden georganiseerd voor ouders en 
omwonenden om hen verder te informeren over de verbouwing 
en de te plaatsen tijdelijke huisvesting. Deze avond wordt, in 
overleg met de school, verzorgd door de gemeente. 
 

 

Uitnodiging jaarvergadering ouderraad 
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders/verzorgers die 
de helpende hand biedt aan het Palet.  

Wij organiseren samen met de teamleden verschillende 
activiteiten in het schooljaar, zoals bijv. het Sinterklaasfeest en 
de Schoolreis.  
Jaarlijks nodigt de ouderraad alle ouders/verzorgers uit voor de 
algemene ledenvergadering.  
 

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 
donderdag 28 september 2017 

20.00 - 21.00 uur 
U bent van harte welkom! En wij hopen dan ook dat u allen 
komt! 
 

Op deze avond legt de ouderraad verantwoording af over de 
activiteiten van het afgelopen schooljaar en geeft de 
penningmeester toelichting op het financieel verslag. Tevens 
wordt de begroting van het komende schooljaar ter goedkeuring 
voorgelegd en de ouderbijdrage vastgesteld. Daarnaast wordt 
de nieuwe voorzitter en penningmeester voor het schooljaar 
2018/2019 voorgesteld.   
Met vriendelijke groeten,  
Ilonka van den Berg-Boerop (voorzitter Ouderraad) 

Schoolmelk 
Elke ochtend en/of tussen de middag kunnen de leerlingen 
een kwart liter schoolmelk (halfvol) drinken, die via de school 
rondgedeeld wordt.  
Bij de administratie is een aanmeldingsformulier 
verkrijgbaar. U kunt ook rechtstreeks aanmelden via het 
internet: 
www.schoolmelk.nl/aanmelden/    
Na inschrijving ontvangt de school bericht per welke datum 
de leerling schoolmelk gaat drinken. Wilt u wijzigingen in het 
abonnement, b.v. bij verhuizen, schriftelijk meedelen aan 
Campina. Bij wijzigingen dient u de leerlingcode (zie 
acceptgirokaart) te vermelden. 
Indien u wilt opzeggen, dan werkt dit als volgt: 
1. Het eerste schooljaar zijn er geen opzegmogelijkheden. 

2. Daarna gaat dit als volgt: 
a. Indien u belt of een kaartje stuurt, dan is de 

opzegtermijn 1 maand. 
b. Indien u opzegt via de website kunt u op drie 

momenten per jaar het abonnement opzeggen. Te 
weten: 
- Opzeggen voor 1 november: de schoolmelk stopt 

dan op 1 december 
- Opzeggen voor 1 maart: de schoolmelk stopt dan op 

1 april. 
- Opzeggen voor 1 juli: de schoolmelk stopt dan aan 

het eind van het schooljaar. 
Adres: Campina Schoolmelk, Antwoordnummer 2120, 3440 
VB Woerden, telefoon 0900-2356355.  
Op de website www.schoolmelk.nl is informatie voor school 
en ouders te vinden. 

 

Ben je gescheiden of lig je in 
scheiding 
Informatiebijeenkomst voor ouders 
Woensdag 20 september, 19.30 uur - 21.30 uur  
   

Ben je gescheiden of lig je in scheiding en vraag je je af:  
 Welke stappen je moet nemen op juridisch gebied. 
 Hoe je omgaat met de veranderende rol van ex partner 

naar collega ouder.  
 Wat een scheiding voor een impact heeft op de kinderen 

en hoe je hen het beste kunt begeleiden?  
 Welke hulpverleningsmogelijkheden er zijn. 
 

Dan nodigt het Scheidingspunt je graag uit voor de 
informatie-bijeenkomst op: Woensdag 20 september, van 
19.30 uur tot 21.30 uur, in de hoofdbibliotheek van 
Zoetermeer (Duitslandlaan 440, 2711 BN).  
Voor meer informatie en aanmelden, stuur een mail naar 
info@meerpunt.nl 

 
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. 
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Gevonden voorwerpen 
Het beheer van de gevonden voorwerpen wordt als volgt 
geregeld. Ouders van de ouderraad inventariseren wekelijks de 
gevonden voorwerpen.  Indien u/uw kind iets is verloren, dan 
stuurt u een mailtje naar gvpalet@hotmail.com   
Dit wordt zo snel mogelijk beantwoord. Niet afgehaalde 
gevonden voorwerpen zullen na een maand aan een goed doel 
worden gegeven. 

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. 

 
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  

 
_________________________________________________   
 

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