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Agenda (maandag 9 t/m vrijdag 27 oktober 2017)    

ma 9 okt hele dag Gym: kennismaking les Karate  
di 10 okt middag Gym: kennismaking les Karate 

   hele dag Directeurenoverleg Unicoz 
wo 11 okt 19.00-20.30 Voorleeswedstrijd gr. 4 t/m 8 
  20.00-22.00 Vergadering GMR Unicoz   
do 12 okt -- Trouwen meester Albert  
  16.00-17.30 Vergadering team  
vr 13 okt ochtend Speelgoedochtend kleuters 
16 t/m 20 oktober HERFSTVAKANTIE 
ma 23 okt hele dag Leerlingen VRIJ – studiedag team 
di 24 okt -- Hoofdluiscontrole    
wo 25 okt -- --   
do 26 okt -- -- 
vr 27 okt -- ’t schakeltje  
  

  

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Jens en 
Haley in groep 1/2B en Damian in 
groep 4/5A  die in de afgelopen weken 

bij ons op Het Palet zijn ingestroomd, 
van harte welkom.   
We wensen hen een fijne en leerzame 
tijd toe bij ons op school. 

 

Bedankt 
Vandaag waren alle basisscholen in Zoetermeer en vrijwel alle 
basisscholen in Nederland gesloten i.v.m. de onderwijsstaking. 
Wij willen u langs deze weg hartelijk bedanken voor uw 
medewerking en ondersteuning. Wij realiseren ons heel goed 
dat het voor veel ouders lastig is geweest om goede opvang 
voor uw kind(eren) te verzorgen.  

 

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) 
Mijn naam is Debby van Roijen, schoolmaatschappelijk werker van 
Het Palet. 
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen 
en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei 
vragen en problemen die te maken kunnen hebben met school, de 

opvoeding en/of de thuissituatie. Het kind 

staat hierbij centraal. In overleg kunnen we 
met elkaar bepalen welke  vorm van hulp 
gewenst is en indien nodig kan er door mij 
worden doorverwezen. 
 

De hulp van schoolmaatschappelijk werk is 
kortdurend en preventief. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Alle gesprekken zijn 
vertrouwelijk en met uw gegevens wordt 
zorgvuldig omgegaan. Overleg met derden 
gebeurt alléén als u daar toestemming voor 

geeft. Dit geldt ook voor gesprekken met uw kind. 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de 
intern begeleider of met de leerkracht van uw kind.  
 

Met vriendelijke groet,  
Debby van Roijen, schoolmaatschappelijk werker 

 
 

Informatieavond verbouwing 
Woensdag 27 september is voor ouders en bewoners rond 
de school een informatieavond gegeven over de renovatie 
van onze school en over de tijdelijke huisvesting tijdens de 
verbouwing 
Op onze website en in de schoolapp staat de presentatie 
die tijdens deze avond is gebruikt.  
 

Nieuws uit de Nicolaasparochie 
Op welke zondag kan ik met mijn gezin naar de 
kerk? 
Op elke zondag natuurlijk …, maar één keer per maand zijn 
er speciale gezinsvieringen. Hierin zingt meestal een 

kinderkoor. Daarnaast wordt uit de Bijbel in verstaanbare 
taal gelezen. Ook is er vaak een parallelverhaal dat op 
kinderniveau duidelijk maakt wat de Bijbelteksten willen 
zeggen. Van harte aanbevolen. Wilt u naar een gewone 
viering met daarnaast voor de kinderen een speciale 
kinderwoorddienst en/of crèche? In de Nicolaas en Tabor 
zijn elke zondag kinderwoorddiensten; een crèche is er in 
de Nicolaas, maar niet elke week. Kijk voor een overzicht 
op www.nicolaaszoetermeer.nl/vieringen. 
 

Wat : vieringen voor kinderen (met kinderkoor) 
Wanneer : 8 Oktober, 12 november 
Hoe laat : 10.30 
Waar : Tabor 
 

Kerk kijken? 
De Denktank Jeugd heeft een leuke activiteit ontworpen: 
Kerk kijken. Op een speelse manier kunnen (groepen) 
kinderen de Nicolaaskerk (her)ontdekken. Via een spel 
raken ze verstrikt in een spannend verhaal, waarin veel 
van de waarde van het kerkgebouw voorbij komt. Kerk-
kijken is ontwikkeld voor groepen van de basisschool, maar 
kan ook aangevraagd worden door ouders die met een 
groep kinderen de kerk eens aan een nader onderzoek 
willen onderwerpen. Informatie bij Lianne Fuijk 
 

Wat: speurtocht door de Nicolaas kerk 
Wanneer : op aanvraag 
Hoe laat: in overleg 
Waar: Nicolaaskerk (Dorpstraat) 
 

St. Maartensviering 
In diverse kerken wordt 
ook dit jaar weer Sint 
Maarten gevierd. Geheel en 
al opgetuigd met een 
lampionnen-optocht, Sint 
Maartenliedjes en snoep-
goed. Op zaterdag 11 
november starten kinderen 
vanuit de Tabor en de 
Nicolaaskerk. Raadpleeg te 
zijner tijd de media en 
onze parochiewebsite voor 
actuele informatie. 

 

Wat: Sint Maarten optocht 
Wanneer: 11 november 
Hoe laat: raadpleeg de de parochiewebsite 
Waar: Tabor 
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Flessenactie 

Vorige week heeft de 
Stichting Vrienden van het 
Palet een flessenactie 
georganiseerd. Het doel was 
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.  
Er zijn in totaal 1992 flessen ingezameld; dit leverde het 
mooie bedrag op van € 426,65.  De meeste flessen zijn 
ingezameld door groep 4/5A van juf Mandy. Deze groep heeft 

inmiddels een door bakkerij Jongerius beschikbaar gestelde 
taart gewonnen. Op de taart stond onderstaande groepsfoto 
afgebeeld. De kinderen hebben heerlijk gegeten van de taart. 

 

3de plaats: groep 6A 233 flessen 
2de plaats: groep 4/5B 343 flessen 
1ste plaats: groep 4/5A 513 flessen 
 

Jaarvergadering ouderraad 
Donderdagavond 28 september heeft de Ouderraad haar 
jaarlijkse ledenvergadering gehouden. 
Op deze avond is verslag gedaan van alle activiteiten in het 
afgelopen schooljaar waarbij de ouderraad heeft ondersteund.  
U kunt het verslag lezen op onze website onder het kopje 
ouderraad. Het jaarverslag is ook geplaatst in de APP onder ’t 
schakeltje.  
Ook is op deze avond het financieel jaarverslag over 2016-2017 
plus de begroting voor 2017-2018 gepresenteerd. Tevens is de 
ouderbijdrage voor het huidige schooljaar vastgesteld. Deze is 
ongewijzigd en bedraagt € 39 voor het gehele schooljaar. 

 

Kinderboekenweek 
Woensdag 4 oktober is de 
Kinderboekenweek gestart. 
Het thema van dit schooljaar 
is ‘Gruwelijk eng’.  
 

Op woensdagavond 11 
oktober wordt de jaarlijkse 
voorleeswedstrijd 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.  

Pink Ribbon actie 

 
Lisa uit groep 4/5C kwam met het idee om geld in te 
zamelen voor Pink Ribbon, omdat oktober borstkankermaand 
is. Haar idee was om elke groep een kunstwerk te laten 
maken en die op de facebook pagina van het Palet te zetten, 
zodat deze geveild kan worden. Alle groepen hebben een 
prachtig kunstwerk gemaakt. 
Vanaf 2 oktober komt er elke doordeweekse dag een 
kunstwerk op onze facebook pagina te staan. Hier kan dan 
op geboden worden. Degene die om 22:00 uur het hoogste 
bod heeft, mag het kunstwerk in groep 4/5C op komen halen 
en het geld doneren in de Pink Ribbon spaarpot. 

 

Gespreksavond gescheiden ouders  
25 oktober a.s. om 19.30 uur 

 

Op woensdagavond 25 oktober organiseren stichting Piëzo en 
Het Meerpunt een bijeenkomst speciaal voor gescheiden 
ouders en ouders die gaan scheiden.  
 

- Hoe bereid je je kind voor op de scheiding?  
- Wat betekent een echtscheiding voor jou als ouder en 

voor de opvoeding van je kind?  
- Hoe deel en organiseer je het ouderschap met je ex-

partner?  
 

Deze bijeenkomst biedt gelegenheid om ouders te ontmoeten 
die in dezelfde situatie zitten als jij en om met elkaar in 
gesprek te gaan over alles wat jullie op dit moment 
bezighoudt. Ervaringen delen, (h)erkenning en een luisterend 
oor, tips en adviezen uitwisselen.  
De bijeenkomst wordt begeleid door een vrijwillige getrainde 
gespreksleider van Opvoeden Samen Aanpakken, een project 
van Stichting Piëzo.  
U bent welkom op woensdagavond 25 oktober bij het 
Meerpunt (Bibliotheek, 1e etage, Duitslandlaan 440).  
Vanaf 19.30 uur staat de koffie met wat lekkers klaar.  
Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy 
Moerman, projectleider Opvoeden Samen Aanpakken, 
wendy@stichtingpiezo.nl, 06-80055583. 

 
_________________________________________________   
 

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