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Agenda (maandag 22 januari t/m vrijdag 2 februari 2018)     

ma 22 jan ochtend Clinic bootkamp groepen 7 en 8  
   (tijdens de gymles) 

  middag Groep 4/5A les van Gerart Kamphuis 
di 23 jan hele dag Schoolleidersopleiding Annemieke  
    Weijsters 
   middag Groep 4/5B les van Gerart Kamphuis 
wo 24 jan 19.00-21.00 Vergadering leerkrachten groep 1/2  
do 25 jan 16.00-17.30 Vergadering leerkrachten gr.3 t/m 8 
vr 26 jan ochtend Groep 7A gastles programmeren  
ma 29 jan middag Groep 4/5C les van Gerart Kamphuis 
di 30 jan hele dag Schoolleidersopleiding Annemieke  
    Weijsters  
  middag Groep 4/5A les van Gerart Kamphuis 
wo 31 jan 13.30-17.30 Grote Cultuurmiddag CKC voor  
   leerkrachten van Unicoz en Opoz 
do 1 febr  Kunstlessen door Marijke Ridderhof: 
  ochtend gr. 4/5B – Licht en schaduw 
  middag gr. 3A en 3B: Voeding  
vr 2 febr geen mail  Het Palet niet per mail bereikbaar  
   i.v.m. mailmigratie 
  ochtend Groep 7B gastles programmeren 
  -- Schakeltje  
 

  

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Arjun in groep 
1/2A, Abbey in groep 1/2D, Jazzlynn in 
groep 3A, Renske en Dylano in groep 3B 
en Jennifer in groep 6A, 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. 

 

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! 

 

Droevig bericht 
In de kerstvakantie is de moeder van juf Marga van der Zwet op 
97-jarige leeftijd overleden. Dinsdag 9 januari is zij begraven. 
We wensen juf Marga en haar familie veel sterkte toe.  

 
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 
Woensdag 10 januari is de voorlichtingsavond over het 
voortgezet onderwijs gehouden voor de ouders van groep 8.  
Zij kregen informatie over het onderwijskundig rapport, de 
inrichting van het voortgezet onderwijs, het kiezen van de juiste 
school en de eindtoets.  
In de komende weken organiseren de scholen voor VO 
kennismakingsdagen en voorlichtingsbijeenkomsten. Deze zijn 
vermeld in een informatieboekje, dat alle ouders van groep 8 
hebben ontvangen.  

Op onze APP onder de groepen 8 en op de website op de 
groepspagina van groep 8 staan de presentaties die tijdens 
deze avond zijn verzorgd. 
Een interessante site met veel informatie over de scholen 
voor voortgezet onderwijs is: www.scholenopdekaart.nl.  
Op deze site kunt u veel achtergrondinformatie vinden over 
de scholen voor voortgezet onderwijs, zodat u de scholen 
met elkaar kunt vergelijken. 

 

Rokkeveense Dekkerloop  
Op woensdag 10 januari hebben de kinderen van de groepen 
6 t/m 8 een hardloopclinic gehad in de gymzaal! Deze werd 
georganiseerd door de organisatoren van de Dekkerloop 
Andy Oskam en Carin Bilancio. Wat werd er enthousiast 
meegedaan! 

Volgende week zondag, 28 januari, is het zover! Het Palet 
doet weer mee met de Rokkeveense Dekkerloop! Heeft 
iedereen die meedoet dit ook opgeschreven op de lijst bij de 
klas? Dan krijg je volgende week een brief mee met de tijden 
en afspraken. 
 

Wil je ook meedoen, dan kan je je tot uiterlijk zondag 21 
januari opgeven om mee te doen. Daarna kan het alleen nog 
op de dag zelf. 
  

Geen zin om te rennen? Kom aanmoedigen om 11.00 uur bij 
het terrein van Dekker Zoetermeer. 
 

Hierbij de link van de laatste nieuwsbrief voor de Kids Run: 
https://www.nieuwsbriefsysteem.nl/p/webversie/31959/79fd
e655204369fb.html 
 

Met sportieve groet, Juf Jolanda 

 

Mailmigratie – 2  t/m 5 februari 
Van vrijdag 2 t/m maandag 5 februari zal het mailprogram-
ma van de Unicoz-scholen worden overgezet naar Mail Office 
365. Als gevolg daarvan kunnen we in die periode geen mail 
verzenden en ontvangen. 

 

Schoolschaaktoernooi Zoetermeer 
Tijdens het individuele Zoetermeerse schoolschaaktoernooi op 
zaterdag 13 januari in De Achtsprong hebben onze schakers knappe 
resultaten behaald. 
    2

de
 plaats Sebastiaan Roosendaal (groepen 3/4) 

    2
de

 plaats Serena Roosendaal (groepen 5) 
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    3
de

 plaats Casper Slats (groepen 7) 
Gefeliciteerd met jullie mooie resultaat. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnaval - carnaval - carnaval   
Op vrijdag 9 februari vieren we carnaval op school!!! 
Samen, met de hulp van ouders van de ouderraad, gaan we 
er een gezellige carnavalsochtend van maken. 

Alle kinderen 
mogen verkleed en 
geschminkt op 
school komen! Het 
zou leuk zijn als 
alle kinderen een 
zelfgemaakt 
hoofddeksel op 
hebben. Voor het 
grappigste, 
leukste, mooiste, 
creatiefste of 
origineelste 

hoofddeksel is er een prijsje te winnen. Maak er iets moois 
van en het is echt niet de bedoeling dat dit geld kost; zoek 
een oude pet of hoed en ga deze 
versieren!! 
Alle kinderen worden ’s morgens in 
hun eigen klas verwacht en hebben 
daarna een feestelijk 
carnavalsprogramma! Om de beurt 

gaan de groepen in de aula de 
polonaise lopen en gezellig dansen 
met elkaar!!  
We maken er een superochtend van! 
Feestelijke groeten, 
Natascha en Natasja van de ouderraad en juf Jolanda 
_________________________________________________   
 

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