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Agenda (maandag 8 t/m vrijdag 19 januari 2018)    

KERSTVAKANTIE t/m zondag 7 januari 2018 
ma 8 jan -- Hoofdluiscontrole  

  16.00-17.30 Nieuwjaarsreceptie Unicoz personeel 
di 9 jan -- -- 
wo 10 jan 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen 
  ochtend Hardloopclinic groepen 7 en 8 i.v.m.  
   de Dekkerloop 
  20.00 Informatieavond VO groep 8 
do 11 jan hele dag Werkvloerbezoek unit 4/5 door  
   Ineke van Sijl (begeleidster) 
  15.45-17.00 Teamvergadering 
vr 12 jan ochtend Groepen 7 gastles programmeren 
  ochtend  Groep 8 bezoekt Stedelijk College  
ma 15 jan 16.00-17.30 Teamvergadering 
di 16 jan 19.30-22.00 Vergadering GMR 
  20.00-21.30 Vergadering ouderraad  
wo 17 jan 13.00-14.00 Overleg MT 
do 18 jan 8.45-10.00 IdeeKaffee  
vr 19 jan ochtend Groepen 7 gastles programmeren 
  -- Schakeltje  
 

  

Tijdig inschrijven 
Voor de planning van onze formatie is het 

wenselijk dat ouders hun kind inschrijven 
voor hun 3de verjaardag. Eerder inschrijven 
is geen enkel probleem en stellen wij als 
school alleen maar op prijs. Vergeet u niet 
om jongere broertjes en/of zusjes van 
kinderen die bij ons op school zitten tijdig in 
te schrijven! 
 
 

Juf Anne met verlof – welkom juf 
Annelies 
Afgelopen woensdag was de laatste werkdag van juf Anne 
(leerkracht van groep 4/5), Zij is nu met zwangerschapsverlof.   
We wensen juf Anne een fijne en mooie tijd toe. Als alles naar 
wens verloopt, zal juf Anne na de meivakantie haar 
werkzaamheden weer hervatten. 
Juf Anne wordt vervangen door juf Annelies Nelissen. Juf 
Annelies is gediplomeerd onderwijsassistent en zij zal alle 
ochtenden aanwezig zijn. Juf Annelies is afgelopen week alvast 
gestart, zodat zij kennis kan maken met de kinderen.   
We wensen juf Annelies veel succes en werkplezier toe bij ons in 
unit 4/5. 
 

Voorlichtingsavond groep 8  
Op woensdag 10 januari a.s. zijn de ouders/verzorgers van de 
leerlingen uit de groepen 8 van harte welkom op een 
voorlichtingsavond. Op deze avond worden de verschillende 
vormen van voortgezet onderwijs, de scholen voor voortgezet 
onderwijs in Zoetermeer, de aanmeldingsprocedure en het sinds 
enkele jaren gehanteerde onderwijskundig rapport toegelicht. 
Een gastspreker uit het voortgezet onderwijs zal aanwezig zijn.  
De voorlichtingsavond vindt plaats in de aula, aanvang 20.00 
uur.  
In het kader van de schoolkeuze bezoeken de groepen 8 in 
januari en februari diverse scholen voor voortgezet onderwijs.   

 

 

 

 

 

 

 
 
Vorige week zijn wij een voedselverzamelingsactie gestart.  
Er is enorm veel ingezameld: van soep, crackers, chocolade, 
koekjes, pasta, rijst, olijfolie, thee, chocolademelk, lactose 
vrije producten tot  douchegel en badschuim.  
Woensdagochtend zijn de reeds ingezamelde producten door  
medewerkers van de voedselbank  Zoetermeer  bij ons 
opgehaald. Zij zullen kerstpakketten samenstellen  en dit 
verdelen onder de mensen die juist nu iets extra’s kunnen 
gebruiken. Op onderstaande foto staan de producten 
uitgestald in de aula. 

 
Vrijdag, tijdens de kerstviering in De Wijngaard, zijn de 
resterende ingezamelde producten overhandigd aan een 
medewerker van de Voedselbank. 
Wij willen namens de Voedselbank Zoetermeer iedereen 
bedanken voor de geweldige opbrengst. 

Hartelijk dank en nog hele fijne feestdagen.  
Werkgroep Goede doelen actie 

 

Nieuwe schoolmaatschappelijk werker 
Mijn naam is Marjolein Deelen en ik ben 
sinds 3 jaar werkzaam als schoolmaat-
schappelijk werker.  
Daarvoor heb ik op verschillende behandel-
groepen gewerkt binnen Jeugdformaat, de 
organisatie waar Schoolformaat onderdeel 
van is. Naast het werk als schoolmaat-
schappelijk werker, geef ik ook 
verschillende trainingen op scholen door de 
gehele regio Haaglanden.   Elke week ben 
ik op school aanwezig. 
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Wat bieden wij? 
Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, biedt 
schoolmaatschappelijk werk (SMW). Ons doel is kinderen en 
jongeren te begeleiden, ondersteunen en eventueel te 
verwijzen, passend bij de hulpvraag. Samen met school, de 
leerling en de ouders bepalen wij welke 
vorm van hulp het best past. 
Samenwerken en het bieden van 
passende zorg vormen de basis van 
onze inzet. 
 

Werkwijze 
Als schoolmaatschappelijk werker maak 
ik deel uit van het zorgteam. Ik 

ondersteun een leerling bij problemen 
op emotioneel of sociaal gebied. Ik 
neem daarvoor altijd contact met de 
ouders op. Ook kunnen ouders zelf om 
een gesprek verzoeken of vragen om 
advies en informatie. De hulp is kortdurend (ongeveer vijf 
gesprekken) en kan bestaan uit: 
 Individuele begeleiding van de leerling 

 Ondersteuning aan de ouders  

 Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie 
 

Contactgegevens, Marjolein Deelen, 06-50296438 
m.deelen@schoolformaat.nl, mijn werkdagen zijn maandag, 
dinsdag en donderdag; www.schoolformaat.nl  

 

Grote vervangingsproblemen 

Woensdag 13 december hadden we te kampen met grote 
vervangingsproblemen. Door ziekte zaten twee kleuter-
groepen en een groep 3 zonder leerkracht. Diverse leerkrachten 
waren wel op school maar hadden eigenlijk ook ziek thuis 
moeten blijven. 
Mede als gevolg van de wet "Werk en zekerheid" zijn voor 
kortdurende vervanging vrijwel geen invallers beschikbaar. 

 
In verband met deze situatie zijn die dag twee groepen 3 
samengevoegd. Zij hebben gewerkt in de aula. 
Aan de ouders van de kleuters is verzocht om hun kind deze dag 
thuis op te vangen. Aan die oproep is massaal gehoor gegeven. 
Daardoor was het mogelijk om uiteindelijk alle kleuters samen 
te voegen tot één kleutergroep. Juf Ingrid kwam toen 
beschikbaar om juf Cindy in de aula te gaan assisteren bij de 
twee groepen 3. 
 

Wij willen alle ouders heel hartelijk bedanken voor hun 
begrip en medewerking. 
Dat was deze dag TOP! 
 
 
 
 

 

 

Kerstprogramma in De Wijngaard 
 
Waar: In de Wijngaard, de kerk op de hoek van de Moeder  

Teresasingel (tegenover de Watertoren) 
 
Voor wie:  Voor alle kinderen van de basisschool. En hun  

ouders, broertjes, zusjes, opa’s oma’s, vriendjes, 
vriendinnetjes. Iedereen is welkom! 

 
Programma: 
 Op kerstavond 24 december om 17.00 uur Oecumenische 

kleuterviering voor de groepen 1,2 en 3 van de 
basisschool. Je mag verkleed komen als Jozef, Maria, 
herder, engel of als os, ezel of schaap. 

 
 Kerstavond 24 december om 19.00 uur gezinsviering 

m.m.v. de Rokkertjes. Voorganger pastor Ella Feijen 
 Er zijn geen toegangskaarten nodig. Wel vol = vol. Dus 

kom op tijd. Alle kinderen mogen verkleed komen als 
Jozef, Maria, herder of engel 

 
Werkgroep gezinsvieringen R.K. H. Nicolaas parochie 
Vicariaat De Wijngaard – Rokkeveen 
Voor vragen en inlichtingen: Tel 079-3619493 

 
De decembermaand 
Nog even en de decembermaand is weer voorbij. We kunnen 
terugkijken op gezellige Sinterklaasvieringen.  
 

Direct na het sinterklaasfeest is de school geheel omgebouwd 
in kerstsfeer. Afgelopen donderdagavond was er het 
sfeervolle kerstdiner en vrijdagmorgen hebben we het 
kerstfeest gevierd in onze wijkparochiekerk "De Wijngaard”.  
Tijdens de viering zijn de ingezamelde levensmiddelen 
symbolisch overhandigd aan de Voedselbank in 
Zoetermeer. Wij willen we u, mede namens de Voedselbank, 
bedanken voor uw bijdrage. 
 

Al deze geslaagde activiteiten zijn alleen mogelijk door de 
hulp en inzet van leerkrachten, ouders en andere 
vrijwilligers.  
Met name willen we alle ouders die hebben gezorgd voor 
heerlijke hapjes en drankjes bij het kerstdiner HARTELIJK 
BEDANKEN.  
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In het bijzonder willen we de ouderraad bedanken, die bij 
àl deze feesten zeer veel werk heeft verricht. Een groot 
compliment ook voor de sfeervolle versiering.  
Het Sinterklaaspodium en Kerstpodium in de aula waren  “een 
plaatje” om te zien. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Buurttoezicht tijdens de vakantie 
Beste ouders en buurtbewoners. We verzoeken u tijdens de 

vakantie de school extra in de gaten te houden en bij onraad 
de politie te waarschuwen. 
  

Namens directie en team wensen 
wij alle kinderen en hun 
ouder(s)/verzorger(s)  
een zalig Kerstmis en   
een gezond, gelukkig,  
vredig en geweldloos 2018 toe.  
 
_________________________________________________   
 

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