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Agenda (maandag 23 april  t/m vrijdag 18 mei 2018)     

23 april t/m 4 mei Meivakantie 
ma 7 mei hele dag De bus van de schooltandarts is  
   aanwezig  
  ochtend Hoofdluiscontrole 
  16.00-17.30 Teamvergadering 
  20.00-21.30 Ouderraad 
di 8 mei -- --  
wo 9 mei ochtend SPORTDAG groep 3 en 4 
   13.00-17.00 BHV-herhalingscursus team 
do 10 en vr 11 mei Hemelvaartvakantie 
ma 14 mei Vrije dag  Studiedag voor het team   
di 15 mei 20.00-22.00 Medezeggenschapsraad 
wo 16 mei 13.00-14.00 MT-overleg 
do 17 mei hele dag SPORTDAG groep 5 t/m 8 met 
    continurooster tot 14.30 uur 
   19.30 Stichting Vrienden van Het Palet 
vr 18 mei ochtend EHBO-les groepen 8    
  -- Schakeltje  
 

  

 

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! 

  

Vertrek juf Anne 
Helaas moeten wij u melden dat juf Anne onze school gaat 
verlaten. Tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft 
zij besloten om zich geheel te wijden aan het moederschap en 
aan haar eigen bedrijfje dat creatieve activiteiten organiseert. 
Anne heeft ruim 6 jaar gewerkt op Het Palet. Tijdens haar 

opleiding op de pabo liep zij bij ons stage en dat beviel haar 
dermate goed, dat zij ook haar afsluitende LIO-stage hier 
deed. 
Na haar opleiding is zij in augustus 2012 bij ons komen 
werken. Anne heeft de afgelopen jaren lesgegeven in de 
groepen 5 en 6 en in het huidige schooljaar gaf zij les aan de 
kinderen van de groepen 4/5 op onze startunit. 
We kennen Anne als een enthousiaste, pedagogisch en 
didactisch goede en zeer creatieve leerkracht die altijd een 
zeer goede band wist op te bouwen met de kinderen in haar 
groep.  
Op school zullen we haar collegialiteit en enthousiasme zeker 
missen. 
We wensen Anne samen met Gert en haar kinderen Joep en 
Sofie een hele mooie toekomst toe en uiteraard heel veel 
succes met haar eigen bedrijfje. 
Als Anne zich in de toekomst bedenkt en toch weer wil 
werken in het onderwijs, dan is zij van harte welkom. 
 

Juf Anne zal dus op 22 mei haar werkzaamheden in unit 4/5 
niet hervatten. Gelukkig blijft juf Annelies tot het eind van dit 
schooljaar elke ochtend beschikbaar als onderwijsassistent 
voor de kinderen van groep 4/5. 
 

Over de wijze waarop we afscheid gaan nemen van juf Anne 
zullen we u later informeren. 

 

Koningsspelen 
Koningsontbijt en 
                 Sponsorloop 
 

De zon lachte ons vandaag toe tijdens 
de koningsspelen. We begonnen de 
ochtend op de speelplaats met het 
Koningslied en dansje ter gelegenheid 
van de koningsspelen. Gevolgd door 

het Koningsontbijt. In de stralende 
zon hebben alle kinderen geweldig 
gelopen tijdens de sponsorloop.  
 

 
 

We zijn benieuwd naar de opbrengst voor de goede doelen:  

mailto:info@palet.unicoz.nl


 

 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   
We zullen u daar na de meivakantie z.s.m. over informeren. 
Heel veel dank aan de hulpouders van de SVP die dit festijn 
mede hebben georganiseerd.   
 

  

Kleutersportdag 2018 
Woensdag 11 april hebben de kleuters enthousiast meegedaan 
aan de jaarlijkse sportdag! 
De kinderen hebben aan 12 verschillende activiteiten 
deelgenomen; ze hebben naar hartenlust geklommen en 
geklauterd, gedanst (met hoepels), ballonnen hoog gehouden, 
een ouderwetse aardappelrace gedaan en nog veel meer. 
Tussendoor werd de kinderen en hulpouders drinken en wat 
lekkers aangeboden. 
Ieder kind heeft als aandenken een mooi rood vaantje mee naar 
huis gekregen. 
 

 
 

Als laatste willen wij alle hulpouders nog eens extra bedanken 
voor de inzet! Zonder jullie zou deze dag niet mogelijk zijn 
geweest. 
Het was een fijne en sportieve dag om met veel plezier aan 
terug te denken! 
Sportieve groeten van de werkgroep kleutersportdag 

 
Zomerkamp Nicolaasparochie 
Het Zomerkamp Nicolaasparochie is al sinds 1997 actief in 
Zoetermeer. Aankomende zomer gaan wij 14 tot en met 21 juli 
naar De Willy Hoeve in Bergeijk voor weer een heerlijke week 
met 50 kinderen. 
Het zomerkamp heeft nog plek in de leeftijdscategorie 7 t/m 11 
jaar. Voor meer informatie: zie bijgevoegde nieuwsbrief. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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)  

http://www.kennismakingscursus.nl/
mailto:directie@palet.unicoz.nl

