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Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een Speciale 
editie van ’t Schakeltje met informatie over 
de invoering van een continurooster en een 

ouderpeiling over wijziging van de schooltijden 
m.i.v. schooljaar 2019-2020. 

 
Agenda (maandag 21 mei  t/m vrijdag 18 mei 2018)     

ma 21 mei Vrije dag Pinksteren  
di 22 mei hele dag Directeurenoverleg Unicoz 
   hele dag Werkvloerbezoek Unit 4/5 door onze  
    begeleidster Ineke van Sijl 
   15.45 Teamoverleg 
   20.00 GMR-overleg voorzitters van de  
    medezeggenschapsraden  
wo 23 mei 13.00-17.00 BHV-herhalingscursus team 
do 24 mei 19.30-21.00 Stichting Vrienden van het Palet  
vr  25 mei  ochtend EHBO-les groepen 8 
za  26 mei middag Korfbaltoernooi 
ma 28 mei hele dag  Bus schooltandarts aanwezig 
  18.00 Start Avondvierdaagse - dag 1   
di 29 mei 18.00 Avondvierdaagse - dag 2   
wo 30 mei ochtend Schoolverlaterscup groep 8 
  11.30 uur Eindtijd voor alle leerlingen  
   i.v.m. onderwijsmiddag team  
  18.00 Avondvierdaagse - dag 3   
do 31 mei 18.00 Avondvierdaagse - dag 4     
vr 1 juni ochtend EHBO-les groepen 8    
  -- Schakeltje  
 

  

 

Welkom op school 
Langs deze weg heten we Kerem in groep 
1/2A, Tess in groep 1/2C en Djayda in 
groep 3A 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! 

  

Komend schooljaar 
Regelmatig lopen wij aan tegen een hardnekkig misverstand.  

Dit misverstand is gebaseerd op het gerucht dat wij binnen onze 

unit-werkwijze meer gebruik zullen maken van combinatie-

groepen. Dit is niet juist! 

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). 

 

Peiling schooltijden  
Vandaag ontvangen alle oudste leerlingen (in een envelop 
met adressticker) een enquête met een wijzigingsvoorstel 
voor de schooltijden in schooljaar 2019-2020. We willen u 
dringend verzoeken deze peiling in te vullen en in de envelop 
in te leveren bij de groepsleerkracht. 

 

Beroepenweek! 
De zomervakantie is in zicht… 
 

De laatste schoolweken tot de zomervakantie zijn gestart.  
 

Wij hebben bedacht om aan het eind van het schooljaar een 
beroepenweek te organiseren. 
 

 Wat houdt deze beroepenweek in? 
 Het is de bedoeling dat u in de klas komt vertellen over 

uw beroep. Wat voor beroep heeft u en wat zijn uw 
werkzaamheden? Wat maakt uw beroep zo interessant? 
Natuurlijk is het leuk als u materialen meeneemt of iets 
op het digibord kunt laten zien. Maar dit hoeft niet. 

 Wanneer: week 25 (18 juni t/m 22 juni)! 
 Hoe lang: ongeveer 15 minuten 
 Inschrijflijsten hangen vanaf dinsdag 22 mei bij elke 

klas 
 Overleg eventueel even met de leerkracht over het 

meest passende tijdstip 
 Maximaal 2 'spreekbeurten' per dag 

 

 
De groepen 8 doen niet mee, zij zijn heel druk met het 
oefenen voor de musical.  
Uiteraard kunnen ook opa's / oma's, tantes / ooms etc. 
komen vertellen over hun beroep.  
Hopelijk zien wij veel 'spreekbeurten' tegemoet!  
 

Voor vragen kunt u terecht bij juf Jolanda in groep 1/2C 

 

Kennismakingscursus muziek 
Wordt uw kind ook zo blij van muziek? Dan is er natuurlijk 
niets leuker dan zelf muziek maken.  
 

Muziekvereniging Harpe Davids biedt daarom een (bijna 
gratis) kennismakingscursus aan! 
In 5 lessen leren we de beginselen van de muziek en maken 
we kennis met diverse instrumenten zoals dwarsfluit, 
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klarinet, trompet, snaredrum, xylofoon en vele anderen. 
Uiteraard worden deze ook uitgeprobeerd en oefenen we leuke 
eerste liedjes! 
Kortom een leuke manier om kinderen spelenderwijs kennis te 
laten maken met muziek! 

 

Voor  wie: Voor kinderen vanaf 8 jaar 
Wanneer: Dinsdagavond 22 mei t/m 19 juni 2018 
Tijd: 18.30u – 19.30u 
Waar: MusicDome, van der Hagenstraat 22D 
Kosten: € 5 per kind 
 

MELD UW KIND NU AAN! 
Aanmelden kan bij Elise Hakkennes 
musickids@harmonieorkestzoetermeer.nl  

Voor meer info kijk op www.harmonieorkestzoetermeer.nl  
   
________________________________________________   
Berichten voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
directie@palet.unicoz.nl)  
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