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Agenda (maandag 12 t/m vrijdag 23 maart 2018)     

zo 11 mrt 11.30 Voorstelviering in De Wijngaard van  
   kinderen die hun EHCommunie doen 

ma 12 mrt 16.00-17.30 Netwerkbijeenkomst Jonge Kind (in  
   Het Palet) 
  19.30-22.00 GMR-vergadering Unicoz 
di 13 mrt -- --     
wo 14 mrt -- -- 
do 15 mrt 16.00-17.30 Teamvergadering  
  19.30 Startbijeenkomst klankbordgroep 
vr 16 mrt ochtend Meesters- en juffendag   
ma 19 mrt ochtend Groepen 7 en 8 clinic boksen 
  20.00-21.30 Ouderraad 
di 20 mrt hele dag Schoolleidersopleiding Annemieke  
    Weijsters 
   11.00-15.00 Groepen 3 en 6 clinic boksen 
wo 21 mrt hele dag Gemeenteraadsverkiezingen aula 
   13.00-14.30 Overleg MT (management team) 
do 22 mrt 16.00-17.30 Vergadering 
vr 23 mrt ochtend Groep 7 gastles programmeren 
  11.30-12.15 Open podium 1/2D en 4/5C 
  -- Schakeltje  
Zo 25 mrt 11.30 Palmpasen gezinsviering in De  
   Wijngaard – de Rokkertjes zingen 
 

  

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Finn in groep 

1/2A en Juhaina in groep 4/5A, 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! 
 

Inschrijven voor de avond-4-daagse 
Beste ouders/verzorgers, ook dit jaar lopen we vanuit school 

mee met de avond-4-daagse. Doet uw kind ook weer mee?  

De avond-4-daagse is dit jaar van maandag 28 mei t/m 

donderdag 31 mei.  

De avond-4-daagse wordt voor 

school georganiseerd vanuit de 

ouderraad. Dit betekent dat 

leerkrachten niet mee moeten 

lopen. Uiteraard zijn er een aantal 

leerkrachten die al hebben 

toegezegd een dagje mee te lopen 

met deze gezellige groep. Kinderen lopen samen met 

ouder/verzorger, u bent dus zelf verantwoordelijk voor uw kind. 

Nieuw dit jaar!! U kunt dit jaar vanuit school ook inschrijven 

voor de 10 kilometer. De 10 kilometer is aan te bevelen vanaf 

groep 6. We gaan er vanuit dat u nog steeds met uw kind mee 

loopt.  
 

 

Er zijn drie momenten dat u uw kind kan inschrijven: 

Woensdag 14 maart om half 9 en 12:15 uur in de aula. 

Vrijdag 16 maart om half 9 en 12:15 uur in de aula. 

Woensdag 21 maart om half 9 en 12:15 uur in de aula. 
 

De kosten voor de inschrijving zijn net als vorig jaar € 6,- 

Hiervan is € 5,- bestemd voor de inschrijving van de avond-

4-daagse en ontvangt uw kind aan het einde van de week 

een medaille. De laatste euro is voor een hapje en drankje 

onderweg bij de tussenstop. 

We gaan er een leuke en sportieve week van maken. 

Groet, Annie en Monica, namens de ouderraad. 

 

De Grote Rekendag 
Op woensdag 28 maart doen wij weer mee aan de landelijke 
‘Grote Rekendag’. Dit jaar is het thema: ‘De school als 
pakhuis’. Deze dag willen wij graag beginnen met een 
gezamenlijke opening op het schoolplein. De kinderen 
verzamelen om 8.20 uur in de klas. Om 8.30 uur gaan zij 
onder leiding van de leerkracht naar het plein voor de 
opening. 
Na de gezamenlijke opening gaan de kinderen in de klas aan 
de slag met het thema. De kinderen krijgen aan het einde 
van deze dag de gelegenheid om aan hun ouders te laten 
zien waar ze zoal aan gewerkt hebben. U bent van harte 
welkom om een kijkje te nemen in de groep van uw 
kind(eren) tussen 12.15 uur en 12.45 uur, ook bent u van 
harte welkom om samen met uw kind(eren) een rondje door 
de school te lopen en een kijkje te nemen in de andere 
groepen. 
Namens de werkgroep rekenen, Jordy, Anne-Marieke, 
Jeannette en Chella 

 

Wijzigingen in de groepsbezetting 
Afgelopen week zijn de ouders van 5 groepen geïnformeerd 
over wijzigingen in de groepsbezetting. 
Het betreft de volgende wijzigingen: 
 

Groep 1/2B: Op maandag zal juf Maria voorlopig vervangen 
worden door juf Paula Akkermans. We zijn voor die dag nog 
op zoek naar een invaller die langdurig beschikbaar is. De 
rest van de week zijn er geen wijzigingen. 
 

Groep 1/2D: Op donderdag en vrijdag zal juf Chella 
vervangen worden door juf Paula Akkermans. De rest van de 
week zijn er geen wijzigingen. 
 

Groep 3A: Op donderdag en vrijdag zal juf Maria vervangen 
worden door juf Chella. De rest van de week zijn er geen 
wijzigingen. 
 

Groep 3B: Juf Cindy werkt op maandag, dinsdag en 
woensdag en juf Jeannette zal werken op donderdag en 
vrijdag. 
 

Groep 4/5A: Juf Maria werkt op maandag, dinsdag en 
woensdag en juf Cindy werkt op donderdag en vrijdag. 
 

Deze wijzigingen zijn nodig omdat in groep 4/5A in oktober 
de groepsleerkracht met een burn-out is uitgevallen.  
De afwezigheid van de betreffende leerkracht zal 
waarschijnlijk nog geruime tijd duren. De vervanging is drie 
keer gewisseld en nu was het helaas opnieuw noodzakelijk 
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om andere vervanging aan te trekken. Voor de rust en 
continuïteit in groep 4/5A hebben we er voor gekozen om de 
vervanging nu intern te regelen, zodat er voor de kinderen van 
die groep bekende gezichten voor de klas staan. 
 

Dinsdagavond 6 maart zijn de ouders van groep 4/5A tijdens 
een informatieavond hierover geïnformeerd. 
 

Bij deze wil ik alle betrokken teamleden bedanken voor het 
meedenken en voor hun flexibiliteit om, in het belang van onze 
kinderen en de school, mee te werken aan deze oplossing. 
 

Tevens wil ik alle betrokken ouders bedanken voor hun begrip. 

 

Paasvieringen in De Wijngaard 
Zaterdag 31 maart is er een Paaskleuterviering in De 
Wijngaard. Kinderen van ongeveer 3 t/m 6 jaar worden, samen 

met hun vaders, moeders, opa’s, oma’s en vriendjes hiervoor 
uitgenodigd.  
We luisteren naar een mooi verhaal, zingen vrolijke liedjes en 
gaan een steen versieren. Het wordt een vrolijke en feestelijke 
viering, want Jezus is opgestaan. De aanvang is 17.00 uur. 
Voor informatie: Matthé Vermeulen, 
matthe.vermeulen@kpnmail.nl, tel: 079-36194939 
 

De 40-dagentijd en Pasen in de Wijngaard 

voor kinderen van de basisschool 
In de komende periode van de 40-dagentijd en Pasen zijn er 
weer een aantal vieringen speciaal voor de kinderen van de 
basisschool. Zij vinden allen plaats in de Wijngaard, de kerk op 
de hoek van de Moeder Teresasingel 100, tegenover de 
Watertoren. 
 
 Zondag 11 maart 11.30 uur: voorstelviering van de 

kinderen die in juni hun Eerste Heilige Communie gaan doen. 
Dit doen we in een gezinsviering in de Wijngaard. De 
Rokkertjes zingen. 
 

 Zondag 25 maart om 11.30 uur: Palmpasen gezinsviering 

m.m.v. de Rokkertjes. Neem allemaal je Palmpasenstok 
mee! 

 

Hoe maak je een palmpasenstok? Zo! 
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 stokken of latten. 

(Een stok is ongeveer 70 cm. en de andere 40 cm.) Het kruis 
kun je nu omwikkelen met stroken geel crêpepapier. 

Versier de Palmpasen stok nu met zelfgemaakte papieren 

bloemen, kuikentjes, slingers. Je kunt ook aan een touwtje 
pinda's, krenten en nootjes rijgen en dat als slinger gebruiken. 

Als laatste steek je een broodhaantje er boven op en klaar is 
je palmpasenstok. 

 

In de kerk krijg je een gewijd palmtakje die je eraan kan 
vastmaken. 

 
 Paaszaterdag 31 maart: om 17.00 uur Oecumenische 

kleuterviering, speciaal voor kinderen uit groep 1, 2 en 3 
van de basisschool. 

 Paaszondag 1 april om 11.30 uur: gezinsviering met 
medewerking van het kinderkoor de Rokkertjes. Dit wordt 
een feestelijke viering! 

Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom bij 
alle vieringen! 

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

 

 

 

 
 

Zaterdag 24 maart is er weer Kliederkerk!  
Een activiteit voor jong en oud, voor kinderen en (groot-

)ouders. 
  

Deze middag staat in het teken van Palmpasen. Dan denken we 
eraan dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed. De mensen 
zwaaiden toen met palmbladeren. Maar een paar dagen later 
was niemand meer blij. 
 
Wij gaan tijdens de Kliederkerk Palmpasen stokken maken. Doe 
jij ook mee?  
Heb je al een stok, neem die dan mee, dan kan je die opnieuw 
versieren.  
 
De kliederkerk een POR-activiteit,  
waarbij iedereen welkom is! 
 
Vanaf 15.30 uur kan je binnenlopen  
in de Oase, Kerkenbos 8. 
  
Om 17.30 uur begint is er een korte 
viering voor alle leeftijden van een 
kwartier.  
Daarna eten we gezellig met elkaar. 
Niets is verplicht, voel je vrij om te 
blijven tot het einde, of om te gaan 
wanneer je wilt. 

 

Meer info: ds. Carina Kapteyn 
079-3478533 
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Gratis sporten – gewijzigde tijden! 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen in week 11 t/m 17, op 
de donderdag, van 15.30-16.30 uur, gratis komen sporten in 
de sporthal aan de Groenblauwlaan!   
Zie onderstaand schema.  
 

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 

 

 
_________________________________________________   
 

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