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Agenda (maandag 19 t/m vrijdag 9 maart 2018)     

vr 16 feb geen mail  Het Palet niet per mail bereikbaar  
   i.v.m. mailmigratie t/m ma 19/2 

ma 19 feb 15.45-17.00 Rapportgesprekken groepen 4/5 
  19.00-21.30 Tafeltjesavond groep 1/2B en 1/2D 
di 20 feb hele dag Schoolleidersopleiding Annemieke  
    Weijsters 
   hele dag Directeurenoverleg / cursus Unicoz 
  15.45-17.00 Rapportgesprekken groepen 4/5 
  19.00-21.30 Tafeltjesavond gr. 1/2A, 1/2C, 1/2D,  
   6A, 6B en 7A 
wo 21 feb 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen   
  13.15-17.00 Rapportgesprekken gr. 3A, 3B, 6B  
   en groepen 4/5 
  19.00-21.30 Tafeltjesavond gr. 1/2A, 1/2B, 1/2C,  
   3A, 6A, 7A en 7B 
do 22 feb middag Groep 8: uitreiking ‘Onderwijskundig  
   rapport’ voor het VO 
  15.45-17.00 Rapportgesprekken groepen 4/5 
  19.00-21.30 Tafeltjesavond gr. 3A, 3B, 6A, 6B,  
   7A en 7B 
vr 23 feb hele dag Kinderen vrij  
  hele dag Studiedag voor het team 
ma 26 februari t/m vr 2 maart Voorjaarsvakantie 
ma 5 mrt -- Hoofdluiscontrole 
di 6 mrt hele dag Schoolleidersopleiding Annemieke  
    Weijsters 
wo 7 mrt 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen 
   13.00-14.30 Overleg MT (management team) 
do 8 mrt hele dag Studiedag directies Unicoz 
vr 9 mrt ochtend Groep 7A gastles programmeren 
  11.30-12.15 Open podium 1/2A en 7A 
  -- Schakeltje  
 

  

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Demi in groep 
1/2C en Marco in groep 1/2D, 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! 

 

Mailmigratie – 16  t/m 19 

februari 
Van vrijdag 16 t/m maandag 19 februari zal 
het mailprogramma van de Unicoz-scholen 
worden overgezet naar Mail Office 365.  
Als gevolg daarvan kunnen we in die 
periode geen mail verzenden en ontvangen. 
Dus van 16 t/m 19 februari ziek-
meldingen telefonisch doorgeven! 

 

 

Carnaval  
Vrijdag 9 februari hebben we Carnaval gevierd. Samen, met 

de hulp van ouders van de ouderraad, hebben we er een 
gezellige carnavalsochtend van gemaakt. 
Alle kinderen mochten verkleed en geschminkt op school 
komen! Bij voorkeur met een zelfgemaakt hoofddeksel.  
Voor het grappigste, leukste, mooiste of origineelste hoofd-
deksel werd in elke groep een prijsje uitgereikt. 
 

 
 

Om de beurt hebben de groepen in de aula polonaise gelopen 
en gezellig gedanst met elkaar. 
Het was een zeer geslaagde ochtend! 
Foto’s van het Carnavalsfeest staan op onze website 
www.palet.unicoz.nl onder het kopje nieuws. 

 
Gebruik groepsapp ouders 
Naar aanleiding van onprettige ervaringen met het gebruik 
van de groepsapp hebben we in overleg met de MR 
afspraken opgesteld voor het gebruik van de groepsapp door 

ouders/verzorgers. Deze afspraken zijn via de klassenouders 
verspreid. We hebben begrepen dat niet alle ouders deze 
afspraken hebben ontvangen. Daarom onderstaand het 
bericht dat via de klassenouders is verspreid. 
 

Welkom in de groepsapp van klas … 
In de groepsapp houden we ons aan een aantal regels om zo 
onnodig veel gepingel van ieders telefoon tegen te gaan.  
 
Waarvoor gebruiken we de groepsapp? 
 Herinneringen van schoolactiviteiten of schoolse zaken. 

 Berichten van de leerkracht. 

 Hulpverzoekjes van de leerkracht (reageer hier alleen op 

als je kan helpen). 

 Is uw zoon of dochter iets kwijt bijvoorbeeld een 

gymschoen of vriendenboekje?  Vraag of iemand deze 

heeft gevonden.  

 Het regelen van gezamenlijke cadeautjes (bijv. bij ziekte 

of verjaardag leerkracht). 

 Foto’s van schoolactiviteiten (alleen met toestemming 

van de ouders !) en minimaal 3 kinderen op een foto. 

NB. Er zijn enkele ouders die niet willen dat er foto’s 

worden verspreid waar hun kind(eren) op staan.    
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Waarvoor gebruiken we de groepsapp niet? 
 De groepsapp is niet bedoeld om een discussie aan te gaan. 

Bent u het ergens niet mee eens, ga dan naar de leerkracht 

van de klas. (Gebeurt dat wel, spreek elkaar daar dan op 

aan!) 

 De groepsapp is een informatieve app en niet bedoeld voor 

gesprekken tussen twee ouders over bijvoorbeeld het 

weekend, feestjes of de sportvereniging. 

 Er mogen geen kinderen in de groepsapp, er kan ook 

informatie op staan die niet bedoeld is voor de kinderen.  

 U kunt op de groepsapp uw zoon of dochter niet ziekmelden, 

dit kan via de schoolapp.  

 Hoe gezellig en lief ook, maar op de groepsapp feliciteren we 

elkaar niet met verjaardagen en wensen we elkaar geen 

gelukkig nieuwjaar.  

 Het sturen van een bevestiging (duimpje, smiley etc.) is niet 

nodig, alleen als er een reactie wordt gevraagd. 

 

Verkeersveiligheid op school 
Wilt u ook dat uw kinderen veilig naar school kunnen? Bij team 
Handhaving komen veel meldingen van verkeerd geparkeerde 
auto’s bij scholen binnen. Dit leidt tot gevaarlijke 
situaties. Team Handhaving staat elke dag bij verschillende 
scholen in Zoetermeer om hierop te handhaven. Ook op uw 
school komen we langs. Wat doet u om de verkeersveiligheid te 
vergroten? Zo zorgen we samen voor de veiligheid van de 
kinderen. 
  

Werkwijze 
Team Handhaving probeert in één week alle scholen in 
Zoetermeer te bezoeken voor controles. Het gaat niet om het 
uitdelen van bekeuringen. Het doel is om het probleem te 
stoppen voor de veiligheid en leefbaarheid rondom scholen. Op 
scholen observeren we eerst de verkeerssituatie en kijken wat 
goed gaat en wat niet. Graag spreken we de mensen aan die het 
goede voorbeeld geven. Goed voorbeeld doet goed volgen! Daar 
waar het mis gaat, waarschuwen we eerst. De gegevens komen 
in ons systeem en bij herhaling van dezelfde overtreding volgt 
een bekeuring.  

  

 

Wat kunt u doen? 
Wij raden ouders aan wat eerder van huis te vertrekken en de 
auto verder in de wijk te parkeren of vaker met de fiets te 
komen. Zeker als het droog weer is. Vaak is dat makkelijker 
gezegd dan gedaan, maar we blijven dit wel adviseren. Ziet u 
zelf gevaarlijke situaties? U kunt dit melden bij team 
Handhaving via 14 079. Of spreek elkaar aan. 
  

Graag tot ziens op school! Volg ons op twitter 
@THHZoetermeer, Instagram thhzoetermeer en Facebook Team 

Handhaving.  
Met vriendelijke groet, Lisanne Fons 
Toezichthouder openbare ruimte, Team Handhaving 
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) 

 

Cursus Puber in huis   (Zie ook bijgaande flyer) 

De puberteit is een periode van grote veranderingen, 
voor pubers en hun ouders. Het lichaam van de puber 
verandert en ook het brein en gevoelsleven maken 
grote sprongen. Pubers ontwikkelen zich naar 
zelfstandigheid, krijgen een eigen mening en nemen 
niet meer alles van hun ouders aan. 
Veel ouders ervaren de puberteit als een lastige maar vooral 

ook risicovolle periode, waarin het opvoedspoor soms tijdelijk 
zoek is. Als ouder pendel je vaak heen en weer tussen 
begeleiden en 
loslaten, met vallen en opstaan. Waar doe je goed aan? Bij 
de cursus Puber in huis kun je terecht met al je vragen. 
 
Voor wie? 
Voor ouders van kinderen van 10 tot 14 jaar. 
 
Wat leer je in de cursus? 
Tijdens de cursus komen onderwerpen 
naar voren als: 

 De ontwikkeling van de puber. Wat verandert er 

allemaal en wat is typisch pubergedrag? 

 Hoe overleg je met een puber? En hoe kun je 

luisteren naar je puber? 

 Hoe ga je om met je puber bij dagelijkse (lastige) 

opvoedingssituaties? 

Naast het geven van achtergrondinformatie en zelf aan de 
slag gaan met opdrachten, is er ruimte voor het stellen van 
vragen en het uitwisselen van ervaringen tussen ouders. 
Ga direct aan de slag op kwadraad.nl of bel 088 900 4000 
 

Wanneer en hoe vaak? 
3 bijeenkomsten op maandag 5, 12 en 19 maart 2018 van 
19.15 – 21.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
 

Locatie Castellum Palensteyn (Piëzo centrum),  
Rakkersveld 253, Zoetermeer 
 

Kosten - Geen 
Informatie of aanmelden Via het Opvoedbureau. 

 

Gratis sporten 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen in week 10 t/m 17, 
op de donderdag, van 15.15-16.15 uur, gratis komen 
sporten in de sporthal aan de Groenblauwlaan!   
Zie onderstaand schema.  
 

maart 10 donderdag 8-mrt-18 

maart 11 donderdag 15-mrt-18 

maart 12 donderdag 22-mrt-18 

maart 13 donderdag 29-mrt-18 

april 14 donderdag 5-apr-18 

april 15 donderdag 12-apr-18 

april 16 donderdag 19-apr-18 

april 17 donderdag 26-apr-18 
 

Kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden 
(instuifbasis). Elke week zal er een andere sport/ ander 
spel,  worden aangeboden.  
Met sportieve groet, Marissa Broers  
combinatiefunctionaris Sport gemeente Zoetermeer 
06-55400277 | m.j.broers@zoetermeer.nl 
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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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