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Welkom op school   
De eerste schoolweek is bijna voorbij. We zijn inmiddels al 
weer gewend aan het dagelijkse ritme.  
Langs deze weg wil ik iedereen van harte welkom heten op 
Het Palet. Het is een bijzonder jaar omdat we met de gehele 
school van start gaan met het werken in units en het is een 
lustrumjaar. We vieren dat de school 30 jaar bestaat. 
Een speciaal welkom aan de 12 nieuwe leerlingen die onze 
school sinds deze week bezoeken:  
Massimo en Noemi in groep 1/2A, 
Fabian en Riley in groep 1/2B,  
Fenna en Abdelrahman in groep 
1/2C, Zélie in groep 1/2D,  
Milou in groep 3B, 
Omar in groep 4A, 
Joachim in groep 6A, 
Victor in groep 7B en Mariana in 
groep 8B. 
Verder verwelkomen wij de 

nieuwe leerkrachten:  
Nathalie Dalebout en Stella ten 
Doeschate (1/2D), Beatrijs Verkiel 
(3B), Susanne Plug (4B), Cherique van Wessel onze nieuwe 
onderwijsassitent en Marloes Hoonhoud, onze nieuwe 
vakleerkracht gym.  
Wij zijn dit jaar gestart met 345 leerlingen verdeeld over 16 
groepen. 
Ik wens iedereen (kinderen, ouders, leerkrachten en anderen 
die bij de school betrokken zijn) een heel goed schooljaar toe. 
Hans Koevoets 

 

Veranderingen 
In de vakantie is er hard gewerkt in ons schoolgebouw:  

 De units hebben een eigen kleur gekregen 

 De leerpleinen zijn ingericht 

 We hebben stevig geruimd 

 De teamkamer en de IB-kamer zijn opnieuw ingericht 

 Er is een traplift geplaatst 

Dit alles om de school een betere uitstraling te geven en om 
de start van het werken in units goed te laten verlopen.  
 

Voor u als ouder zijn er ook veranderingen. U kunt niet meer 
van de ene kant naar de andere kant door het schoolgebouw 
lopen, omdat tussendeuren en schuifdeuren van de aula 
gesloten zijn. We realiseren ons dat dit voor u minder 
gemakkelijk is. We doen dit om voor de kinderen de rust en 
veiligheid te bevorderen. De beide aula’s zijn nu ingericht als 
leerplein en daarmee dus niet meer in gebruik als 
gang/doorloop. 
We verzoeken u gebruik te maken van de volgende ingangen: 

- Voor de kleutergroepen: De hoofdingang (ingang Zuid) 

- Voor groep 3, 4, 7 en 8: Ingang Noord van Marsgeel 14 

- Voor groep 5 en 6: Ingang Noord van Marsgeel 18 
 

De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen door ouders/verzorgers 
naar de groep gebracht worden. We gaan er vanuit dat de 
kinderen van groep 5 t/m 8 zelfstandig naar hun groep lopen. 
Zij nemen dan bij de ingang van de school afscheid van u. 
 
        

 

 

Agenda (maandag 3 t/m vrijdag 14 september 2018)      

ma 3 sept 16.00-17.30 Teamvergadering  
di 4 sept -- -- 
wo 5 sept 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen 
do 6 sept -- -- 
vr  7 sept -- -- 
ma 10 sept 19.30-20.30 Informatieavond groep 6A en 6B 
  20.00-21.00 Informatieavond groep 5A en 5B 
di 11 sept -- Start Actie Jantje Beton gr. 5 en 6 
   19.00 Informatieavond groep 3A en 3B 
   19.30 Informatieavond groep 4A en 4B 
   19.30 Informatieavond groep 7A en 7B 
wo 12 sep    ONDERWIJSSTAKING – kinderen vrij 
   19.30 Informatieavond groep 1/2A en B 
do 13 sept 19.30 Informatieavond groep 1/2C en D 
  19.30 Informatieavond groep 8A en 8B   
vr 14 sept -- Schakeltje 
  18.00-21.00 BBQ voor OR, MR, SVP en team 
 

 

  

 
Persbericht van de gezamenlijke onderwijsvakbonden: 

Woensdag 12 september onderwijs-
staking Zeeland en Zuid-Holland 
 

Op woensdag 12 september legt het onderwijspersoneel 
uit Zeeland en Zuid-Holland het werk neer. De hoofd-
locatie van de staking op 12 september is in Rotterdam. 
Daarnaast zijn er diverse regionale actiepunten op de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. 
  

Het PO-Front - bestaande uit AOb, CNV Onderwijs, AVS, FNV, 
FvOv, PO in actie en PO-Raad - houdt de estafettestaking 
omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat 
door het stijgende lerarentekort. Met de nieuwe cao is een 
mooie stap gezet richting een eerlijk salaris, maar de loonkloof 
met het voortgezet onderwijs is nog steeds niet gedicht. 
De partijen van het PO-Front voeren samen actie voor minder 
werkdruk en eerlijk salaris. De nieuwe cao en het 
werkdrukakkoord zijn directe resultaten van de acties van het 
PO-Front. Een beter salaris blijft echter broodnodig om 
bestaande leerkrachten en schoolleiders te behouden en 
nieuwe aan te trekken. Het PO-Front eist hier 900 miljoen euro 
voor, in plaats van de 270 miljoen euro die het kabinet hiervoor 
over heeft. 
 

Als bijlage ontvangt u een brief van ons schoolbestuur 
over de onderwijsstaking op 12 september. 
 

 
Het Palet doet mee aan de staking en is woensdag 12 
september gesloten.  Onze BSO biedt op deze ochtend 
(tegen betaling) opvang aan. U dient uw kind(eren) 
daarvoor wel ruim van tevoren aan te melden bij de 
pedogisch medewerkers van de BSO.  
Dit kan o.a. via 079-34611980 of mailen naar ipk@kern-
kinderopvang.nl     
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School- en gedragsregels 
Wij besteden binnen ons onderwijs intensief aandacht aan 
schoolregels en maken daarbij gebruik van de methode 
Kanjertraining. 
Het gaat om de volgende 5 gedragsregels: 
 

1. We vertrouwen elkaar 
2. We helpen elkaar 
3. We werken samen 
4. We hebben plezier 
5. We doen mee 

 

Op de speelplaats gelden ook de volgende afspraken:  
 Je blijft op de speelplaats 
 Je respecteert elkaar en de omgeving  
 Je mag spelen met een bal. Voetballen mag op een plek die 

daarvoor is ingeruimd. 
 Fietsen stallen op de daarvoor bestemde plaats in de 

fietsenstalling. 
 

Wij vinden het belangrijk dat 
als we het hebben over 
gedragsregels op school, 
voor iedereen duidelijk is 
over welke regels we het 
hebben. Deze regels zullen 
dan ook regelmatig met de 
kinderen besproken worden.  
Voor kinderen is niets zo 
verwarrend als wisselende 
regels. Daarom is het van 
groot belang dat ook u als 
ouder/verzorger op de 
hoogte bent van de door ons gehanteerde gedragsregels.  
 

 

Privacy wetgeving 
In verband met de nieuwe privacy wet moeten wij jaarlijks 
toestemming aan ouders/verzorgers vragen voor het gebruik 
van beeldmateriaal. U ontvangt daarvoor bijgaand een 
toestemmingsformulier.    
Binnen Unicoz is afgesproken dat ouders toestemming geven 
voor alle multimedia bronnen. Dit houdt in dat als u 
toestemming geeft, er een foto van uw kind bijvoorbeeld 
gebruikt kan worden op de schoolsite, bij een verhaal op 
facebook of in de school app. Indien er geen toestemming 
gegeven wordt, kan uw kind ook niet op de schoolfoto. 
 

We verzoeken u bijgaand formulier in te vullen, te 
ondertekenen en z.s.m. in te leveren bij de groeps-
leerkracht? 
Kinderen waarvan het formulier nog niet is ingeleverd, kunnen 
helaas niet op de schoolfoto’s.  
We onderstrepen hierbij dat voor grote oplagen zoals folders in 
de wijk of promotie posters, altijd eerst uw toestemming 
gevraagd zal worden alvorens we een foto van uw kind(eren) 
plaatsen! Het is uiteraard altijd mogelijk uw eerder 
verleende toestemming weer in te trekken. 

 

Informatieavonden groep 1 t/m 8  
Binnenkort worden in alle groepen de informatieavonden 
gegeven. Kijk goed in de agenda, want er zijn wisselende 
aanvangstijden. Sommige groepen geven de informatieavond 
in de aula. U zult daarover geïnformeerd worden door de 
groepsleerkracht.   
maandag 10 sept.: 5A, 5B, 6A en 6B  
dinsdag 11 sept.: 3A, 3B, 4A, 4B, 7A en 7B 
woensdag 12 sept: 1/2A en 1/2B  
donderdag 13 sept.: 1/2C, 1/2D, 8A en 8B 
Deze informatieavonden worden speciaal gegeven om u 
goed te betrekken bij uw kind(eren) op school.  
We verwachten dat u als ouder/verzorger op deze 
avond(en) aanwezig bent, zodat u de belangrijke 

informatie over het komend schooljaar kunt ontvangen.  

Aankondiging oudergesprekken 
In de week van 24 september organiseren we gesprekken 
tussen ouders/verzorgers en de leerkrachten van groep 3 t/m 
8. Tijdens dit gesprek worden de onderwijsbehoeften en de 
belemmerende en stimulerende factoren van uw kind zo goed 
mogelijk in kaart gebracht. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging van de groepsleerkracht. Voorafgaand aan dat 
gesprek ontvangt u ter voorbereiding een vragenlijst.  

 

Vakanties en vrije dagen / gymtijden 
Vakanties en vrij dagen kunt u vinden in onze school-APP en 
op onze website. Op onze website www.palet.unicoz.nl staan 
onder de knop schooltijden het gymrooster (van groep 3 t/m 
8) en het rooster voor de schooltuinen (groep  5 en 6).  

 

 

Gymlessen en gymafspraken 
Alle groepen hebben alweer van de eerste gymlessen mogen 
genieten. Tijdens de eerste gymles zijn er afspraken gemaakt 
waar we rekening mee houden en waar ik jullie over wil 
informeren.  De volgende afspraken zijn gemaakt: 
 Gymkleding: shirt, sportbroekje en schoenen zijn verplicht. 

 Sieraden: Alle sieraden moeten af tijdens de gymles. 

 Leerlingen met lang haar hebben een elastiek in het haar. 

 Hygiëne:  Na de gym is er gelegenheid voor de kinderen 

om zich op te frissen in de kleedkamer.     

We gaan er dit jaar weer een sportief jaar van maken, zowel 
op sociaal als motorisch gebied. 
Sportieve groet, juf Marloes 

 

Leerlingadministratie / ziekmelden 
We verzoeken u wijzigingen in adressen, nood- en 
mailadressen en  telefoonnummers (ook van uw werk) steeds 
door te geven aan de leerlingadministratie. U kunt dit 
schriftelijk doen of via de mail naar: 
administratie@palet.unicoz.nl    
Ziekmeldingen bij voorkeur doorgeven via de APP, of via de 
link op de website. Eventueel kunt u ’s morgens ziekmeldingen 
telefonisch doorgeven aan school.  
Indien u ’s middags uw kind wilt ziekmelden, verzoeken 
we u dit bij voorkeur door te geven via de App of via de 
website. Onze administratief medewerkster is dagelijks 
aanwezig van 8.00 - 11.30 uur. 

 

Gratis tuinonderhoud ….. ? 
Tuincentrum Van der Spek heeft Het Palet samen met 2 
andere instellingen genomineerd voor gratis tuinonder-
houd. In verband met het 40-jarig bestaan van Van der Spek 
Hoveniers gaan zij 40 uur gratis tuinonderhoud verzorgen bij 
één van de drie genomineerden. Door uw stem uit te brengen 
op Het Palet helpt u ons dit gratis onderhoud voor de school 
binnen te halen. 
 

Stem a.u.b. via de volgende 
link: https://www.mvdspek.nl/site/stem-40-uur-gratis-
hovenier  
En deel dit op Facebook met uw vrienden en familie.  
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De Kleine Jantje Beton Loterij 2018 
De kinderen van groep 5 en 6, komen in actie voor meer 
spelen. Spelen is namelijk niet alleen heel leuk, het is ook heel 
belangrijk. We verkopen lootjes van De Kleine Jantje Beton 
Loterij van 12 t/m 26 september. Daarmee halen we geld op 
voor ons schoolplein én voor kinderen voor wie spelen minder 
vanzelfsprekend is.  

Spelen is niet alleen heel leuk, het is ook heel belangrijk. Door 
te spelen krijgen kinderen namelijk de beweging die ze nodig 
hebben voor een gezonde ontwikkeling. Tegelijkertijd leren ze 
allemaal belangrijke dingen, zoals vrienden maken, omgaan 
met tegenslagen en lak hebben aan vervelende mensen. 
Allemaal dingen die later best van pas komen. Toch wordt 

(buiten)spelen door tijdgebrek steeds minder vanzelfsprekend. 
Eén op de vijf kinderen speelt niet of slechts één keer per 
week buiten. Daar doen wij iets aan samen met Jantje Beton 
via De Kleine Jantje Beton Loterij. Zo zorgen we er samen 
voor dat meer kinderen meer kunnen spelen. 
 

Iedereen die een Jantje Beton lot koopt, stimuleert spelen 
tijdens en na schooltijd. Het schoolplein biedt kinderen goede 
mogelijkheden om tijdens en na schooltijd actief te zijn en hun 
batterij op te laden. Het schoolplein staat zelfs in de top 3 van 
favoriete plaatsen om te spelen. Een belangrijke (speel)plek 
dus! 
 

Heeft u nog vragen over de Jantje Beton Loterij? Kijk 
op www.jantjebeton.nl/loterij 
U vindt daar ook de antwoorden op de meest gestelde vragen 
over deze actie. 

 
Schoolfruitbeleid 
dinsdag en donderdag fruitdag 
Als school bieden wij een omgeving aan waarin kinderen 
gezonde eetgewoonten aanleren. Bij de dagelijkse “hapjes” die 
kinderen meenemen zien wij regelmatig “hapjes” die niet 
bepaald gezond zijn. De keuze daarvan is een verantwoording 
van de ouders. Toch willen wij gezonde tussendoortjes 
promoten. We verzoeken u, indien u een tussendoortje 
meegeeft voor rond de pauze, dit te doen in de vorm van fruit. 
Onze vaste groente- en fruitdagen zijn dinsdag en donderdag.    
 

Wij vinden het wenselijk dat u op de overige dagen ook 
groente en/of fruit meegeeft aan uw kind.  
Dit beleid zien wij als een waardevolle investering in de 
gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. 
Een gezonde groente/fruit traktatie bij verjaardagen sluit hier 
ook bij aan. 

 

Verscherpt toezicht rond de school 
Medewerkers van ‘team handhaving’ zullen gedurende de 

eerste weken van het schooljaar tijdens 
de 'spitsuren' veelvuldig surveilleren.  
Overdag geldt er een stopverbod voor 
de woningen aan het Marsgeel aan de 
zijde van de school. We willen u hier 
nadrukkelijk op wijzen.  
Bij overtreding wordt er bekeurd. 

We verzoeken alle ouders bij het halen 
of brengen van kinderen, om dit zoveel 
mogelijk lopend of met de fiets te doen. 

Indien kinderen toch met de auto gebracht of gehaald moeten 
worden, verzoeken we u zoveel mogelijk te poolen. 

 

LET OP ! U mag aan het Margeel niet stoppen of parkeren bij 
de ingang van de school, alleen in de parkeervakken. 
 

 

Oud papier, lege printer- en toner-
cartridges en oude mobiele telefoons   

U kunt elke doordeweekse dag uw oud papier kwijt in de 
blauwe papiercontainers. Die containers staan aan de 
noordkant van de school binnen de hekken. De containers 
worden op maandag en woensdag geleegd. Die dag staan de 
containers aan het Napelsgeel langs de straat.  
We verzoeken u het papier die dagen in de containers 
(die dan langs de weg staan) te deponeren en niet neer 
te zetten binnen de hekken aan de noordzijde.    
Ook lege tonercartridges en oude mobiele telefoons kunt u op 
school inleveren. U kunt deze deponeren in een blauwe ton die 
bij de kleuteringang staat. U steunt daarmee kinderen in 
Nederlandse achterstandswijken. 
 

Kennismakingslessen hockey 
Wil je weten of hockey iets voor jou is? 

In september hebben we kennis-makingslessen bij Mixed 
Hockey Club Zoetermeer. We hebben leuke oefeningen, 
wedstrijdjes en enthousiaste trainers. 
Ben je tussen de 4 en 13 jaar? Dan ben je welkom! 
De data zijn: 

 16, 23 en 30 september voor 6-13 jarigen 
 23 en 30 september voor 4-5 jarigen 

 

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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