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Agenda (maandag 26 maart t/m vrijdag 6 april 2018)     

zo 25 mrt 11.30 Palmpasen gezinsviering in De  
   Wijngaard – de Rokkertjes zingen 

ma 26 mrt ochtend Groepen 7 en 8 – clinic handbal 
  16.00-17.30 Vergadering leerteams 
di 27 mrt -- --     
wo 28 mrt 8.30 Opening Grote Rekendag gr. 1 t/m 8 
do 29 mrt ochtend Paasvieringen in De Wijngaard 
  12.00-12.30 Paaslunch  
  14.30 uur Eindtijd i.v.m. continurooster 
vr 30 mrt Vrije dag i.v.m. Goede Vrijdag 
za 31 mrt 17.00 Paas kleuterviering in De Wijngaard 
zo 1 april 11.30 Paas gezinsviering in De Wijngaard  
   met de Rokkertjes 
ma 2 april Vrij Tweede Paasdag  
di 3 april hele dag Schoolfotograaf groep 1 t/m 5  
    (behalve 1/2A) 
   hele dag Schoolleidersopleiding Annemieke  
    Weijsters 
   ochtend Groepen 6 excursie Science Center  
    Delft met continurooster (eindtijd  
    14.30 uur) 
wo 4 april 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen 
   12.30-15.00 Schoolfotograaf voor de  
    broertjes en zusjesfoto’s  
   20.00-22.00 Medezeggenschapsraad 
do 5 april hele dag Schoolfotograaf groep 1/2A en  
    groep 6 t/m 8  
vr 6 april ochtend EHBO-les groepen 8 
  11.30-12.15 Open podium 1/2B 
  13.00-16.00 Teamcursus ‘Het kleuterlab’ voor de  
   onderbouw 
  -- Schakeltje  
 

  

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

Afscheid Jessica Rosink  
Donderdag 15 maart heeft Jessica Rosink na acht jaar afscheid 
genomen van haar werk als pedagogisch medewerker bij bso 
het Kiwinest en als coördinator van de overblijf ‘DeTafelVan’. Zij 
heeft een nieuwe uitdaging gevonden als begeleider bij Ipse de 
Bruggen. Voor ons, de kinderen en ouders was Jessica een 
bekend en vertrouwd gezicht. Wij willen haar ook bedanken voor 
de fijne en constructieve samenwerking. 
Jessica wordt vervangen door Kees Raateland. Kees schrijft het 
volgende over zichzelf: 

Mijn naam is Kees Raateland. Al bijna 20 jaar werkzaam bij 
Kern Kinderopvang (voorheen SZK). Altijd in de 
buitenschoolse opvang gewerkt met kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar. Ik ben zelf vader van 2 dochters (7 en 
bijna 4 jaar oud) en de meeste vrije tijd besteed ik dan ook 
aan mijn gezin. Mijn andere passie is Feyenoord, daar ga ik 
al trouw ruim 20 jaar elke thuiswedstrijd naar toe. 
  

Als inval nam ik soms de tafel van al over van Jessica, en nu 
Jessica is gestopt heb ik het helemaal overgenomen. Ik ben 

elke maandag, dinsdag en donderdag vanaf 11 uur aanwezig 
op het kantoor. Uiterlijk 13:30 uur ben ik weg richting de 
kidsclub voor de na-schoolse opvang. 
  

Ik ben te bereiken op: Het.Palet@stichtingdetafelvan.nl 

  

Komend schooljaar 
Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep op donderdag 

15 maart kwam naar voren dat er onder sommige ouders 

nog steeds sprake is van een hardnekkig misverstand.  

Dit misverstand is gebaseerd op het gerucht dat wij binnen 

ons unit-werkwijze meer gebruik zullen maken van 

combinatiegroepen. Dit is niet waar! 

Voor alle duidelijkheid lichten wij dit nogmaals toe; komend 

schooljaar gaan we met de gehele school de unit-werkwijze 

hanteren met de volgende samenstelling: 

 unit 2 zal bestaan uit de groepen 1 en 2 

 unit 3 zal bestaan uit 2 groepen 3 plus 2 groepen 4 

 unit 5 zal bestaan uit 2 groepen 7 en 2 groepen 8 

De huidige groepen 4/5 zijn de enige uitzondering, zij zullen 

volgend schooljaar verder gaan als drie groepen 5/6 (unit 4). 

 

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 

 
Prijsuitreiking schoolschaaktoernooi 
Woensdag 21 maart zijn de prijzen uitgereikt aan alle 
deelnemers van het schoolschaaktoernooi. Vanuit de groepen 
3 t/m 8 hebben hier 28 kinderen aan deelgenomen.  
Elke deelnemer kreeg een vaantje, er was een 1ste, 2de en 3de 
prijs voor de winnaars van elke groep en de schoolkampioen 
kreeg de grote wisselbeker. 
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Onze beste drie schakers van dit toernooi:  
1ste Casper (2560 punten), 2de Guido (rechts met 2370 punten 
en 3de Gabriel (links met 2330 punten) 
Veel dank aan meester Wouter en juf Lotte, die het toernooi 
hebben georganiseerd en begeleid. 

 

Schoolfotograaf  
 

Woensdagmiddag 4 april komt de fotograaf voor het maken 
van de broertjes/zusjes foto’s. 
Vanaf donderdag 29 maart liggen bij de hoofdingang bij de 

kleutergroepen intekenlijsten klaar.  
Na het fotograferen ontvangt u via 

school de inlogcodes. Let goed op 
tijdens het inloggen want de code 
is hoofdletter-gevoelig. U dient 
uw bestelling binnen twee 
weken te plaatsen. Daarna 
worden de foto’s verwijderd van 

de server. 
 

Dinsdag 3 april komt de fotograaf voor het maken van de 
individuele foto’s en groepsfoto’s van groep 1 t/m 5 (behalve 
groep 1/2A).  
Donderdag 5 april komt de fotograaf voor het maken van de 
individuele foto’s en groepsfoto’s van groep 1/2A en groep 6 t/m 
8.  
 

Koningsspelen 
Koningsontbijt en 
                 Sponsorloop 
 

Vrijdag 20 april doen wij mee met 
de Koningsspelen. We starten de 
dag met het Koningslied en het 
Koningsontbijt.  
Aansluitend organiseert de stichting 
“Vrienden van het Palet” een 
sponsorloop op het grasveld aan 
het Barietgeel. De kinderen van 
groep  1 t/m 8 lopen mee.   
 
Vrijdag 6 april krijgen de kinderen de sponsorlijsten mee en 
ontvangt u meer informatie. 
 

Er wordt voor 3 doelen gelopen: 
 KiKa – Stichting Kinderen Kankervrij 
 De Lifeschool in Kameroen (onderwijs en onderhoud 

van schooltjes) – het “Paul Poh Chesi-Fonds” 
 Het Palet - voor de verdere aanschaf en onderhoud 

van laptops en tablets   
 

U bent van harte uitgenodigd om uw kind te komen 
aanmoedigen!  
Wij rekenen op uw medewerking en hopen dat het een dag 
wordt met stralend weer, zodat we na afloop kunnen terugkijken 
op een geslaagde dag!    

 

 

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 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 
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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 

 

Gratis sporten 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen in op de donderdag, van 
15.30-16.30 uur, gratis komen sporten in de sporthal aan de 
Groenblauwlaan!   
Zie onderstaand schema.  
 

maart donderdag 29-mrt-18 

april donderdag 5-apr-18 

april donderdag 12-apr-18 

april donderdag 19-apr-18 

april 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 

 

 
 

 

Instellen APP Het Palet 
Heeft u de pushberichten van onze APP op uw 
mobiel al ingesteld? Met deze pushberichten ontvangt u 

dan alleen de algemene berichten plus de berichten van de 
groepen van uw kinderen. 
 

Instructie voor het instellen van pushberichten 

 

1. Rechts bovenaan in de APP staat een klein wit i-tje. Als u 

dit aanklikt, verschijnt informatie/instellingen (zie 
bovenstaande afbeelding). 
2. Klik nu op instellingen. Dan verschijnt het scherm dat u 
rechtsboven ziet. In dit scherm dient u Activeer notificaties 
in te schakelen. Alleen als dit is ingeschakeld, ontvangt u 
pushberichten. 
3. Klik vervolgens op Abonnementen. U komt nu op een 
scherm, waarin u de groepen van uw kinderen kunt 
aanvinken.  
 

Kennismakingslessen hockey 
Wil je weten of hockey iets voor jou is?  
In mei hebben we kennismakingslessen bij Mixed Hockey 
Club Zoetermeer. We hebben leuke oefeningen, wedstrijdjes 
en enthousiaste trainers. 

 
Ben je tussen de 6 en 13 jaar? Dan ben je welkom! 
De data zijn: 27 mei, 3 en 10 juni 2018 
Tijd: 13.00 tot 14.00 uur        Kosten: € 15 voor 3 lessen 
Een vriendje of vriendinnetje meenemen? Gezellig! Er zijn 
hockeysticks voor iedereen. Meld je/jullie wel op tijd aan 
want vol=vol. 
Inschrijven kan via www.kennismakingscursus.nl  
________________________________________________   
Berichten voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
directie@palet.unicoz.nl)  
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