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Agenda (maandag 5 t/m vrijdag 16 februari 2018)     

ma 5 feb -- Uitreiking concept Onderwijskundig  
   rapport groep 8; t.b.v. het VO 

  middag Groep 4/5B les van Gerart Kamphuis 
  16.00-17.30 Vergadering leerteams 
di 6 feb hele dag Schoolleidersopleiding Annemieke  
    Weijsters 
   19.30-21.00 Overleg Stichting Vrienden van het  
    Palet  
wo 7 feb 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen  
do 8 feb hele dag Directiecursus Unicoz 
  20.00 Medezeggenschapsraad 
vr 9 feb ochtend Carnaval  
ma 12 feb ochtend Atletiek clinic groepen 7 en 8 
  middag Groep 4/5C les van Gerart Kamphuis 
  13.00-17.00 Oudergesprekken OKR groep 8 
di 13 feb -- Rapport uitreiking groep 3 t/m 7   
  middag Groep 4/5A les van Gerart Kamphuis 
  13.00-17.00 Oudergesprekken OKR groep 8 
wo 14 feb 13.00-17.00 Teamvergadering   
do 15 feb 20.00 Vergadering GMR 
vr 16 feb geen mail  Het Palet niet per mail bereikbaar  
   i.v.m. mailmigratie 
  ochtend Groep 7B gastles programmeren 
  11.30-12.15 Open podium 4/5A en 6A 
  -- Schakeltje  
 

  

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Lily in groep 
1/2D, die in de afgelopen weken bij ons 
op Het Palet is ingestroomd, van harte 
welkom.   
We wensen haar 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! 

 

Mailmigratie – 16  t/m 19 februari 
Van vrijdag 16 t/m maandag 19 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. Dus ziekmeldingen telefonisch 
doorgeven! 

 

Schoolmelk 
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en 
drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben 
wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te 
bieden.  
Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine 
en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. 
Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een  
 

 
abonnement af. Drie weken  na het afsluiten van een 
abonnement start de levering van de melk. 
 

Voor meer informatie zie bijgaande informatiefolder. 

 

Blij nieuws ! 
Donderdag 1 februari is juf Anne Zegwaard bevallen van een 
gezonde dochter genaamd Sofie. De trotse ouders en Sofie 
maken het goed. Anne en Gert van harte gefeliciteerd met 
jullie mooie dochter. Joep gefeliciteerd met je zusje.  

Voor degenen die juf Anne een kaartje willen sturen.  
Haar adres is: Pinksterbloem 11, 2391 EN Hazerswoude. 

 

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 
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Het Palet wint opnieuw de wisselbeker bij 
de Rokkeveense Dekkerloop 

Afgelopen zondag, 28 januari, was het dan zover; de zevende 
editie van de Rokkeveense Dekkerloop. Na een warming up 
werd door wethouder Margreet van Driel het startschot gegeven 
voor de Kidsrun. Bijna 50 kinderen van Het Palet renden zo snel 
als ze konden een rondje om het Dekkermeer.  
 

 
 

Als beloning ontvingen alle kinderen een prachtige medaille. Bij  
de prijsuitreiking werd Feije uit groep 8 tweede van alle 
kinderen uit de groepen 7 en 8!  
 

 
 

Wat een mooie prestatie! Daarna werd door Andy Oskam 
bekend gemaakt dat de kinderen van basisschool Het Palet de 
wisselbeker gewonnen hebben bij de scholencompetitie! Super 
gedaan allemaal!! 
  

Op de site van de Rokkeveense Dekkerloop staan prachtige 
foto’s van dit evenement. 
http://www.rokkeveensedekkerloop.nl/media-fotos-
rokkeveense-dekkerloop-zoetermeer.html 
  

Met sportieve groet, 
Monica en Ilonka van de ouderraad en juf Jolanda 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vakantiereis door de ruimte 
Onder de noemer ‘De Ontdekking’ organiseert CKC & 
partners tijdens de schoolvakanties leuke dagprogramma’s 
bestaande uit verschillende workshops en dagelijks eindigend 
in een spectaculaire presentatie. Alle kinderen tussen de 6-
12 jaar kunnen deelnemen. Met behulp van de beste 
vakdocenten komen verwondering, samenspel, plezier en 
creativiteit samen in een spectaculair dagprogramma. 
 

  
Ben jij klaar om een geheel nieuw avontuur aan te gaan? Op 
27, 28 februari en 1 maart is er een beperkt aantal plaatsen 
vrij voor avonturiers om mee op reis te gaan. Heb jij straks 
een goed verhaal te vertellen na de vakantie… als je 
terugkomt tenminste. 
 
Wat gaan we doen:                                                                                          
Dinsdag wordt er gewerkt aan een digitale tentoonstelling.  
Er worden o.a. animaties gemaakt met (ruimte)afval.  
Ouders/ verzorgers zijn van harte uitgenodigd om aan het 
eind van de dag de tentoonstelling te komen bekijken. 
Woensdag staat in het teken van het maken en opnemen van 
een kosmische muziekclip, compleet met decor! De dag 
wordt afgesloten met een concert voor de ouders/ 
verzorgers. 
 
Donderdag ervaar je hoe het is om gewichtsloos te zijn en 
ondersteboven te hangen als een astronaut. Theater, spel en 
circustechniek brengen de ruimtereizigers tot op grote 
hoogte!  
Aan het eind van de dag mogen ouders/ verzorgers hun 
astronauten uit de lucht komen plukken, als het lukt.... :-) 
Leuk om te melden is dat er van alle dagen een vlog wordt 
gemaakt, misschien wel door jou?  
 
Kosten incl. lunch, drinken en wat lekkers 
Per kind € 23,- per dag 
Kom je met een vriendje/ vriendin of broer/ zus dan krijgen 
jullie beiden 10% korting. Hiervoor noteer je op het 
aanmeldformulier de naam van je vriend/ vriendin in het 
opmerkingenveld. 
Zoetermeerpashouders GRATIS. Geef in het opmerkingen-
veld op het aanmeldformulier aan dat je een Zoetermeerpas 
hebt en vergeet deze op de dag van deelname niet mee te 
nemen! 
Ga voor meer informatie of direct aanmelden naar: www.ckc-
zoetermeer.nl/deontdekking 
_________________________________________________   
 

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