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Agenda (maandag 13 t/m vrijdag 24 november 2017)    

ma 13 nov 16.00-17.30 Teamvergadering (leerteams) 
di 14 nov 8.30-10.00 Extra directeurenoverleg Unicoz  

    i.v.m. stakingsoproep 
wo 15 nov 13.00-14.00 MT-overleg  
do 16 nov -- -- 
vr 17 nov ochtend Groepen 8 gastles programmeren 
  ochtend Lootjes trekken voor Sinterklaas  
   groep 6 t/m 8 
  19.00-20.30 Ouder versieravond Sinterklaas 
za 18 nov Landelijke aankomst Sinterklaas in Dokkum 
Deze week voortgangsgesprekken (indien volgens de 
leerkracht gewenst) voor groep 3 t/m 7 
ma 20 nov 19.30-22.00 GMR vergadering 
di 21 nov hele dag Annemieke Weijsters schoolleiders- 
   opleiding   
  hele dag Directeurenoverleg Unicoz  
wo 22 nov ochtend Kunstlessen groep 8 ‘Andy Warhol’ –  
   verzorgd door Marijke Ridderhof 

do 23 nov 8.45-10.00 IdeeKaffee 
  hele dag Pietengym groep 3 t/m 6 
  middag RAPPORT – alleen groep 8 
vr 24 nov ochtend Groepen 8 gastles programmeren 
  -- ‘t schakeltje 
  

  

 

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Sky in groep 
1/2A en Milou in groep 1/2C, 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. 

 
Uit de medezeggenschapsraad 
In de MR vergadering van 1 november jl. hebben we het gehad 
over het gebruik van de groepsapp. Omdat er nogal wat ruis 
op de lijn zit, zullen we ons binnenkort beraden op duidelijke 
afspraken omtrent het gebruik van de groepsapp.  
Daarnaast hebben we uitgebreid gesproken over de unit. Wat is 
er al veel gebeurd! De leerkrachten en kinderen beginnen al een 
beetje te wennen aan de nieuwe aanpak en de resultaten zien er 
veelbelovend uit. De units zijn nog in ontwikkeling en dan mag 
er ook wel eens iets niet helemaal goed gaan, dat hoort erbij. 
Natuurlijk zitten er ook zaken tegen zoals het uitvallen van juf 
Mandy.  
 

De vervangingspools van Unicoz en van PoolWest, waar we bij 
aangesloten zijn, zijn nagenoeg leeg en we zetten ons met alle 
macht in om de groepen te bezetten. Dit zal, zolang het 
lerarenbestand zo klein blijft, ook in de toekomst een grote zorg 
blijven.  
 

Uit het regeerakkoord blijkt dat de regering de beloofde 
gelden (geen 500 miljoen, maar 470 miljoen) ter verlaging van 
de werkdruk in het basisonderwijs uitsmeert over 4 jaar.  
In 2018 komt er slechts 10 miljoen beschikbaar, dat is een 
bedrag van slechts € 1575 per basisschool. Dat helpt dus niet 
echt mee om de werkdruk te verlagen. Bovendien is deze week 
bekend geworden dat er ook nog een bedrag van 61 miljoen op 

het basisonderwijs moet worden bezuinigd. Naar aanleiding 
van dit alles is men zich binnen het onderwijs aan het 
beraden over vervolgacties. Er komt mogelijk weer een 
stakingsdag op dinsdag 12 december. 

  

Misverstand – schoolconcept !! 
Gebleken is dat er onder ouders een verkeerd beeld is 
ontstaan van ons nieuwe schoolconcept. In ons nieuwe 
schoolconcept zullen op elke unit 4 groepen worden 
gehuisvest. Dit zijn in principe enkele groepen en geen 
combinatiegroepen. Als wij komend schooljaar met de 
gehele school in units gaan werken, zal de indeling voor de 
groepen 3 t/m 6 er als volgt uitzien: 
 

Unit 3 Groepen 3 en 4 Groep 3A 
Groep 3B 
Groep 4A 
Groep 4B 

Unit 4 Groepen 5 en 6 Groep 5/6A 
Groep 5/6B 
Groep 5/6C 

Unit 5 Groepen 7 en 8 Groep 7A 
Groep 7B 
Groep 8A 
Groep 8B 

 

De huidige pilot-unit van de groepen 4/5 (unit 4 in het 
komend schooljaar) is een uitzondering. Daar zou 
oorspronkelijk een enkele groep 4, een enkele groep 5 en 
één combinatiegroep 4/5 worden gevormd. Echter in verband 
met een evenredige verdeling van kinderen met extra 
ondersteuningsbehoefte is er, in goed overleg met de ouders, 
voor gekozen om daar drie combinatiegroepen te maken. 
 

Voor verdere informatie over ons schoolconcept 
verwijzen we u naar de informatie op onze website en in 
onze schoolapp. Leest u daarvoor de nieuwsberichten over de 
Renovatie en Kindcentrum Het Palet. 
Ook in de schoolgids kunt u hierover lezen op pagina 6, 7 
onder Visie/missie en op pagina 9 onder Organisatie en 
groepering – unitonderwijs. 

 

IdeeKaffee 
Donderdagmorgen 23 november bent u van harte welkom in 

de aula tijdens ons IdeeKaffee. 

Onder het genot van een kop koffie of thee gaat de directie 
dan graag met u in gesprek 
over ons nieuwe onderwijs-
concept. Communicatie en 
informatie zullen tijdens 
deze bijeenkomst centraal 
staan.    

 
 

Uitstalling gevonden voorwerpen 
Vrijdag 17 november zullen van 12.15 uur tot 12.30 uur 
de gevonden voorwerpen weer worden uitgestald in de aula 
van Marsgeel 14. Gevonden voorwerpen die dan niet worden 

mailto:info@palet.unicoz.nl


 

afgehaald zullen ter beschikking worden gesteld van een goed 
doel. 

 
Namens de ouderraad, Petra Schippers 
 

Personele informatie 
Juf Mandy Overgaag, leerkracht van groep 4/5A, is voor de 
voorjaarsvakantie ziek uitgevallen. Inmiddels is duidelijk dat bij 
haar sprake is van een burn-out. Zij zal dus langdurig afwezig 
zijn.  De ouders van de betreffende groep zijn geïnformeerd 
over de wijze waarop de vervanging is geregeld. 
 

Juf Marja van Delden, leerkracht van groep 1/2C op donderdag 
en vrijdag, is helaas als gevolg van de behandelingen voor 
borstkanker opnieuw ziek uitgevallen. 
Elke donderdag en de meeste vrijdagen wordt zij vervangen 
door juf Jolanda. 
 

Ook langs deze weg wensen we juf Mandy en juf Marja een goed 
herstel toe. 

 

Meester Jordy wordt vader 
Afgelopen week werden de kinderen van groep 4/5B verrast. 
Ook een meester kon ‘zwanger worden’. Natuurlijk niet echt. 
Maar meester Jordy wordt wel vader in april/mei 2018.  
Binnen no time wisten alle kinderen van de unit dat het gaat 
gebeuren. De kinderen hadden 2 belangrijke vragen:  
1. Is het een jongen of een meisje? Helaas is dat nu nog niet 

duidelijk.  

2. Mogen wij hem dan zien als hij geboren is? Ja, natuurlijk! 

Jordy de Bruyn 

 

 

Sinterklaas 
Zaterdag, 18 november 2017, komen de Sint en zijn Pieten 
weer in Nederland aan. De kinderen kijken er al naar uit!  
Wij vinden het 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, zoals 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. 

 
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 

 

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.  

 

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 
 
 

 
 
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??? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verscherpt toezicht rond de school 
Medewerkers van ‘team handhaving’ zullen gedurende het 

schooljaar tijdens de 'spitsuren' 
regelmatig 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. 
De afgelopen periode heeft team 
handhaving een aantal controles 

uitgevoerd (ook in burger!). Er zijn ook enkele bekeuringen 
uitgeschreven. 
 

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. 

 
Natuur en techniekspektakel 
Op zondag 26 november 2017 wordt een Natuur & 
Techniekspektakel met allerlei activiteiten georganiseerd in 
de Haagse Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein in 
Den Haag. 
Hoe laat: 12.00 – 16.00 uur 
Voor wie: kinderen van 6 – 13 jaar 
Toeging: gratis 
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/naarbuiten  
_________________________________________________   
 

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