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Agenda (maandag 27 nov. t/m vrijdag 8 december 2017)    

ma 27 nov -- -- 
di 28 nov ochtend De Raad van Toezicht (RvT) en het  

    College van Bestuur (CVB) bezoeken  
    Het Palet 
   middag  Schoen zetten ! 
   mid. en avond Rapportgesprekken groep 8 
wo 29 nov 9.00-10.15 Groep 4/5C Kunstles ‘Licht en  
   schaduw’ door Marijke Ridderhof  
  10.30-11.15 Groep 4/5B   idem 
  middag Rapportgesprekken groep 8 
do 30 nov 16.00-17.30 Vergadering leerteams 
  mid. en avond Rapportgesprekken groep 8 
vr 1 dec middag Rapportgesprekken groep 8  
ma 4 dec hele dag Bus schooltandarts aanwezig 
  15.30-16.00 Surprises inleveren (niet inpakken)  
   in groep 6 t/m 8 
di 5 dec hele dag Sinterklaas bezoekt Het Palet 
  14.30 uur Eindtijd i.v.m. continurooster   
wo 6 dec 9.30 uur Uitslapen!  De school begint een  
   uur later ! 
do 7 dec -- -- 
vr 8 dec -- ‘t schakeltje 
  

  

 

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Ariana in 
groep 1/2A, die in de afgelopen week 
bij ons op Het Palet is ingestroomd, 
van harte welkom.   
We wensen haar een fijne en leerzame 
tijd toe bij ons op school. 

  

IdeeKaffee 
Donderdagmorgen 23 november waren acht zeer betrokken 
ouders aanwezig tijdens het IdeeKaffee. We hebben uitgebreid 
gesproken over ons nieuwe schoolconcept en over de 
communicatie. In één van de 
volgende nieuwsbrieven zullen we 
een terugkoppeling geven. Het 
volgende IdeeKaffee is op 
donderdagmorgen 18 januari. 
Daarna zullen we bijeenkomsten 
ook op andere dagen inplannen. 
    

Brief van Sinterklaas 
Wat fijn om weer in Nederland te zijn 
aangekomen. Mijn Pieten hebben 
inmiddels alweer heel wat schoentjes 
gevuld.  
Wat is de school weer mooi versierd!  
Fijn dat wij op Het Palet extra ruimte 
hebben gekregen om cadeautjes in te 
pakken. Dank jullie wel!  

  
Om mijn Pieten het vullen van de schoentjes wat makkelijker te 
maken mogen alle kinderen op dinsdag 28 november op het 
Palet hun schoen zetten. Nemen jullie allemaal een schoen 
mee naar school?  

Op dinsdag 5 december ben ik 
gevraagd om Het Palet te bezoeken.  
Ik ga zeker mijn best doen om op Het 
Palet te komen. Het is altijd erg 
gezellig bij jullie! Ga maar vast 
oefenen op liedjes en dansjes.  
Ik wil dan om 8.45 uur bij Het Palet 
aankomen, maar heb begrepen dat de 
kinderen eerst allemaal in hun klas 
verzamelen. Daarna gaan de groepen, 
om de beurt, naar buiten toe. Willen 
de ouders achter de heg plaats 
nemen? Dan hebben de kinderen 
voldoende ruimte op het plein om alles goed te kunnen zien!  
 

Ik hoop jullie allemaal op 5 december te ontmoeten.  

Heel veel groeten van Sinterklaas.  
 

PS. De kinderen hebben op 5 december continurooster.  
Ze moeten een lunch meenemen en de eindtijd is 14.30 uur. 
Op 6 december mogen de kinderen uitslapen en worden ze 
om 9.30 uur op school verwacht.  
 

Pietengym 
Afgelopen woensdag en donderdag hebben de kinderen 
genoten van een les Pietengym. Op donderdag waren er zelfs 
echte pieten op bezoek. 
Groepsfoto’s van de Pietengym in de kleutergroepen staan 
inmiddels op onze website onder het kopje Nieuws. 

 
 

 
 
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 
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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. 
 

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 
Toegang: 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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