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Agenda (maandag 30 okt. t/m vrijdag 10 november 2017)    

ma 30 okt -- De kleutergroepen bezoeken het   
   Haags Historisch Museum  

  ochtend Groep 8 bezoekt het Picasso Lyceum 
  14.30 Eindtijd groepen 1/2C en 1/2D en  
   8A en 8B i.v.m. continurooster 
di 31 okt -- -- 
wo 1 nov 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen 
  20.00-22.00 Medezeggenschapsraad   
do 2 nov hele dag Gedenktafel in de aula i.v.m.  
   Allerzielen 
  16.00-17.30 Vergadering team  
vr 3 nov ochtend Groep 8 bezoekt ONC Clauslaan  

Ontruimingsoefening  in de week van 6 t/m 10 november  

ma 6 nov -- -- 
di 7 nov hele dag Annemieke Weijsters schoolleiders- 
   opleiding    
wo 8 nov 13.00-17.00 Vergadering team 
  20.00-21.30 Ouderraad 
do 9 nov hele dag Directie afwezig i.v.m. cursus 
vr 10 nov 8.30 Nationaal schoolontbijt  
  ochtend Groepen 8 gastles programmeren 
  -- ‘t schakeltje 
  

  

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Elize en 
Quint in groep 1/2A, 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. 

 
Medezeggenschapsraad 
Ook voor de Medezeggenschapsraad (MR) is de kop van het 
nieuwe schooljaar eraf. De eerste vergadering is inmiddels weer 
achter de rug. 
 

In zowel de Oudergeleding (OMR) als in de Personeelsgeleding 
(PMR) hebben wij twee nieuwe leden, Jolanda van Zon (OMR) en 
Willie van Breukelen (PMR) mogen verwelkomen.  
Willie van Breukelen kwam na een jaar (verplichte) afwezigheid 
in de MR, weer terug in de MR. Jolanda van Zon werd na een 
uitgeschreven verkiezing door de ouders gekozen als nieuw 
OMR-lid. De MR wil u nogmaals danken voor het invullen van de 
stembiljetten ! 
 

Zoals u kunt lezen op de website van de school, is de MR een 
officieel bij wet geregeld orgaan. De MR staat voor de opdracht 
om namens onze achterban overleg te voeren met het 
schoolbestuur over een groot aantal belangrijke onderwerpen.  
Gevraagd én ongevraagd advies geven over alles wat met de 
school te maken heeft (met instemmings- of adviesrecht). 
De MR-leden vinden het daarom van groot belang om contact te 
onderhouden met u als ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten. U 
kunt ons te allen tijde aanspreken en mailen via de website.  
De gegevens van de MR-leden staan op de website, in de 
school-app en bij de in- en uitgangen hangen fotocollages.  
 

Niet voor alle (belangrijke) onderwerpen is een wettelijke basis 
waar de MR op kan acteren. De MR kan door ouders 
aangedragen onderwerpen aansnijden en bespreekbaar maken.  

Een voorbeeld daarvan is het roken buiten de school, maar 
grenzend aan het schoolplein in het zicht van de kinderen bij 
de in- en uitgangen (openbare weg). Menig bezoeker, zowel 
kind als volwassene, kan dan in vele gevallen niet rookvrij 
het schoolgebouw betreden of verlaten. Dit meeroken is zeer 
onwenselijk, buiten het feit dat wij als volwassenen een 
voorbeeldfunctie hebben om het roken niet te stimuleren.  
 

Wij hopen dat u begrip hiervoor heeft en danken u bij 
voorbaat voor uw medewerking. 
 

Wilt u een MR-vergadering bijwonen? Dat kan tijdens het 
eerste deel van de vergadering. U heeft echter géén 
inspreekrecht.   
Een MR-vergadering bestaat uit twee delen. In het eerste 
deel wordt er gesproken met de directeur en is de 
vergadering openbaar. Tijdens het tweede deel vergadert de 
MR besloten door. 
 

Wij stellen het op prijs als wij van uw komst op de hoogte 
zijn. Dit kunt u aangeven via het mailadres van de MR. De 
eerstvolgende MR-vergadering is op woensdag 1 november 
2017. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Menso van Duinen (voorzitter Medezeggenschapsraad) 

 
Instellen APP Het Palet 
Regelmatig versturen we u een berichtje of een herinnering 
via onze schoolapp. Deze berichten ontvangt u alleen maar 
als u dat in de app heeft aangegeven. Daarom onderstaande 
handleiding voor het instellen daarvan. 
 

Heeft u de pushberichten van onze APP op uw 
mobiel correct 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 
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1. Rechts bovenaan in de APP staat een klein wit i-tje. Als u dit 

aanklikt, verschijnt informatie/instellingen (zie bovenstaande 
afbeelding links). 
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.  

 

Sinterklaas 
Zaterdag, 18 november 2017, komen de Sint en zijn Pieten 
weer in Nederland aan. De kinderen kijken er alweer naar uit!  
Wij vinden het weer leuk om op vrijdag 17 november Het Palet 
helemaal in Sintsfeer te brengen. Dat kunnen we niet alleen, 
daar hebben we uw hulp bij nodig. Wij nodigen u uit om te 
helpen met het versieren van de school en het inpakken van 
nepcadeaus om de school mee aan te kleden.  
 

Bij de groepen 1 t/m 8 hangen 
inschrijflijsten, zodat wij weten hoeveel 
ouders wij kunnen verwachten. De 
versier- en inpakavond begint om 19.00 
uur. Natuurlijk zorgen wij voor koffie, 
thee en wat lekkers erbij!  
 

Wilt u aan uw kind een rol 
Sinterklaasinpakpapier meegeven? Dan hebben we veel 
verschillende soorten om cadeaus mee in te pakken. Tevens 
vragen wij u om jutezakken en lege dozen om in te kunnen 
pakken. Lege schoenendozen, dozen van rijst, macaroni e.d. 
Deze dozen graag uiterlijk vrijdag 17 november inleveren op het 
podium in de aula.  
 

Met vriendelijke groet, de Sintcommissie van Het Palet. 

 

 
 
Het Palet doet weer mee met de Rokkeveense Dekkerloop 
 

Zondag 28 januari 2018 willen we als school voor de derde keer 
meedoen met de scholencompetitie van de Rokkeveense 
Dekkerloop. De kinderen lopen het parcours van 1,5 km. Dit is 
een rondje om de vijver bij Dekker. Als er minimaal 25 
leerlingen van Het Palet meedoen maken we wederom kans op 
de wisselbeker! 
De inschrijving moet digitaal plaatsvinden en kunt u thuis doen 
via www.rokkeveensedekkerloop.nl Op deze site kunt u meer 
informatie vinden. Kinderen van groep 4 en lager kunnen zich 
ook aanmelden! Dit kan onder groep 5/6. De voorinschrijving 
kan t/m 30 november a.s. De kosten zijn dan  € 5,00 per kind. 
In de periode van 1 december t/m 21 januari a.s. zijn de kosten 
€ 6,00 per kind.  
Het startschot van de Kids Run is om 11.00 uur. Maar daarvoor, 
om 10.30 uur, is er een gezamenlijke warming-up. Misschien 
hebben kinderen van Het Palet zich inmiddels al opgegeven en 
staat hun schoolnaam nog niet op de lijst, dan graag een mailtje 
sturen naar: info@rokkeveensedekkerloop.nl   
Als uw kind is ingeschreven kan zijn/haar naam op de 
intekenlijst bij de groepen geschreven worden.  Dan kunnen wij 
zien wie er allemaal meedoen. 
Wij hopen dat veel kinderen van onze school meedoen met deze 
activiteit. Voor vragen kunt u bij ons terecht. 
 

Sportieve groeten, Monica van de OR en juf Jolanda. 
 

 
Winnen we weer de wisselbeker??? 

 

Rokkertjes repeteren voor musical 
Nieuwe kinderen kunnen meedoen 
Zoetermeer – Wil jij graag meezingen in een leuk 
kinderkoor? Doe dan mee met De Rokkertjes! Een kinderkoor 
met 30 jaar ervaring. Veel kinderen van Het Palet hebben al 
meegezongen.  Op 16 en 17 december brengt het koor de 
kerstmusical de Sterrenkijker op de planken in de kerk De 
Wijngaard bij de watertoren in Rokkeveen.  Hier repeteert 
het kinderkoor iedere dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. 
De Rokkertjes treden regelmatig op in de katholieke kerk en 
voor Fonds 1818 in verzorgingshuizen. 
Een kijkje nemen en alvast meezingen kan de komende 
dinsdagen. Lidmaatschap voor een heel seizoen is € 18,50. 
Aanmelden kan op de repetitie of per mail 
rokkertjes@gmail.com. Voor alle vragen is Karin van der 
Lubbe op 079-3611729 

 
Foto van het jaarlijkse uitje van De Rokkertjes. 

 
Kerstmusical 2016 
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Spellendag zondag 5 november 
Kom je ook op zondag 5 november naar Spellendag 
Zoetermeer?  
Spellendag Zoetermeer is het paradijs voor elke spelliefhebber. 
Ben je dat nog niet, maar wel nieuwsgierig?   
Dan nodigt Floravontuur en Spel en Meer jou juist uit om te 
komen kijken. De spellen zijn er in allerlei varianten. Van 
gezelschapsspellen voor kind en gezin tot futuristische spellen, 
maar ook tactische bord- en kaartspellen. Met ruim 30 
speeltafels wordt een groot aanbod getoond.  Speluitleg, zelf 
deelnemen of  het volgen van demonstraties is allemaal 
mogelijk.  
Locatie is de Kapelaan, Nicolaasplein 2, toegang is gratis.  
Tot dan! 
Johanneke de Rooij, Floravontuur promotie Zoetermeer 
_________________________________________________   
 

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