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Agenda (maandag 9 t/m vrijdag 20 april 2018)     

ma 9 april hele dag Directiecursus Hans Koevoets  
di 10 april hele dag Verkeersles kleuters op het  

    schoolplein (tijden: zie de app)  
wo 11 april ochtend SPORTDAG groep 1/2 
   13.00-14.00 Overleg MT 
   middag Schoolvoetbaltoernooi jongens  
    groep 5-6 & 7-8 
do 12 april -- -- 
vr 13 april ochtend  EHBO-les groep 8 
  11.15-12.15 Open Podium groep 1/2C en 6B 
ma 16 april -- Groep 1/2A en 1/2D bezoeken  
   Stadsboerderij Het Buitenbeest 
di 17 april ochtend Directeurenoverleg Unicoz 
   ochtend Eindtoets groep 8 
   middag Directiecursus Unicoz 
wo 18 april ochtend Eindtoets groep 8 
  ochtend Groep 1/2B en 1/2C bezoeken  
   Stadsboerderij Het Buitenbeest 
  12.15-12.45 Open huis kleutergroepen i.v.m. 
   afsluiting project ‘de boerderij’  
   middag Schoolvoetbaltoernooi meisjes 
    groep 5-6 & 7-8 
    Schoolvoetbal finaledag jongens 
do 19 april -- -- 
vr 20 april ochtend KONINGSSPELEN 
  ochtend EHBO-les groepen 8    
  -- Schakeltje  
 

  

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Abby in groep 
1/2B, Kai en Lars in groep 1/2C en Niels 
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! 

  

Schoolfotograaf  
 

Op 3, 4 en 5 april heeft de fotograaf de individuele- en 
groepsfoto’s gemaakt en de broertjes/zusjes foto’s. 

Binnenkort 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. 
 

  
 

 

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!    

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

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 
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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.  
 

Scoutinggroep Ashanti 
Wie zijn wij?  
Wij zijn de welpen van de Siboldi en de Sionie van scouting-
groep Ashanti. Welpen zijn kinderen tussen 7 en 11 jaar oud die 
het leuk vinden om lekker buiten te spelen, niet bang zijn om 
vies te worden en van alles willen ontdekken. We komen iedere 
week bij elkaar in ons clubhuis Abusua aan de Prismalaan 18 
(vlakbij zwembad De Veur). 
 

Wat doen we tijdens de opkomsten?  
Ons programma is gebaseerd op avontuur, uitdaging en 
samenwerking. We zijn een actieve groep. We laten de welp zelf 
proberen en ontdekken, maar bieden waar nodig hulp en 
ondersteuning. Door de combinatie van scouting technieken met 
sport & spel, leren de kinderen samen te werken en beleven ze 
bij ons een geweldige tijd. En natuurlijk kunnen in het 
jaarprogramma van scouting spannende kampen niet 
ontbreken! 
 

Is dit wat voor uw kind?  
Dan zien we uw kind graag een keertje om een opkomst mee te 
draaien en kennis te maken met de groep. U kunt ons bereiken 
via onderstaande gegevens. Als u een mailtje stuurt of een 
boodschap inspreekt nemen we zo snel mogelijk contact met u 
op. 
 

Siboldi (alleen meisjes): vrijdagavond 18.30 tot 20.15 uur 
teamleider Carin Borgert (Kala Nag) Siboldi@hotmail.nl of 
mobiel 06 5206 2448 
Sionie (gemengde groep): zaterdagmiddag 12.30 tot 14.30 uur 
teamleider Caroline Terweijden (Hathi) 
sioniehordewelpen@gmail.com of mobiel 06 2294 3034 

 

 

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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