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Agenda (maandag 1 t/m vrijdag 12 oktober 2018)    

ma 1 okt ochtend Groepen 7 Kunstles door Marijke  
   Ridderhof; thema Dansfiguur 
  9.30 uur  Groep 8 gaat op Schoolkamp t/m  
   donderdag 4 oktober 
  16.00 Teambreed unitoverleg 
di 2 okt ochtend Groep 5B Kunstles door Marijke  
   Ridderhof; thema Fresco 
   Groep 1/2A Kunstles door Marijke  
   Ridderhof; thema Circus 
  middag Groep 5B les medewerker CKC 
  16.00 Team en ouderraad bezoeken het  
   schoolkamp in Bergeijk 
wo 3 okt 8.20-8.40 Inloop kleutergroepen 
   8.45 Opening Kinderboekenweek op  
    de speelplaats; thema ‘Vriendschap’ 
do 4 okt 17.00 Thuiskomst groep 8 van schoolkamp 
vr  5 okt  -- ‘Dag van de leraar’ 
ma 8 okt -- --  
di 9 okt middag Studiemiddag directies Unicoz  
wo 10 okt 19.00-20.30 Voorleeswedstrijd gr. 4 t/m 8  
do 11 okt -- -- 
vr 12 okt 12.15-12.45 Tentoonstelling Kunst & Cultuur  

    (op de gangen en leerpleinen) 
   -- ‘t schakeltje    
 
 

  

Welkom op school   
Langs deze weg heten we Dez in groep 
1/2B en Maxim 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. 

 

Schoolkamp groep 8 
Komende week zijn onze groepen 8 van maandag 1 t/m 
donderdag 4 oktober op schoolkamp in Bergeijk. 
Maandagmorgen vertrekt de bus omstreeks 9.30 uur vanaf het 
Barietgeel. We gaan dan met de gehele school groep 8 
uitzwaaien. We wensen onze kinderen van groep 8 een 
onvergetelijk schoolkamp toe. 

 

Hoera ! Palet wint tuinonderhoud ! 
 

 
 
 

 
Uit het AD van 25 september 2018 

 
 

KINDERBOEKENWEEK 2018 
Van 3 t/m 14 oktober is het weer 
Kinderboekenweek. Het thema 
van dit schooljaar is ‘Kom erbij.’  
Wij openen de Kinderboekenweek 
op woensdag 3 oktober om 8.45 
uur gezamenlijk met een lied en 
een dans op het schoolplein.  
De kinderen worden eerst in de klas 
verwacht, daarna bent u van harte 
uitgenodigd om op het plein te komen kijken.    
 

Op woensdagavond 10 oktober om 19.00 uur wordt de 
jaarlijkse voorleeswedstrijd voor de groepen 4 t/m 8 



 

gehouden. De voorleeswinnaar van elke klas mag dan in de aula 
zijn/haar voorleeskunsten laten horen. Er worden twee 
schoolkampioenen gekozen. Een voor de groepen 4, 5 en 6 en 
een voor de groepen 7 en 8.  
Unit 2 (groep 1/2) zal tijdens de Kinderboekenweek binnen de 
unit van leerkracht wisselen tijdens het voorlezen.  
Unit 3 (groep 3 en 4): bij de groepen hangt een lijst op de deur 
waarop (groot-)ouders kunnen intekenen om een passage voor 
te lezen uit hun favoriete boek.  
Wij willen de school en het podium graag aankleden in het 
thema van de Kinderboekenweek, daarom zijn wij op zoek naar 
materiaal hiervoor.  
Wie, o wie heeft er nog gezellige vriendschappelijke attributen 
of ideeën voor de aankleding van de school of het podium?  
De attributen of ideeën kun je kwijt bij juf Cindy, meester 
Wouter of juf Susanne. 

 

Kunst & Cultuur 
De ‘Kunst & Cultuur – weken’ zijn in volle gang. In alle groepen 
wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Zo werken er 
kinderen aan kunstwerken van Mondriaan, worden er 
muziekinstrumentjes geknutseld voor de muzieklessen en 
worden er in elke groep gastlessen gegeven door kunstenares 
Marijke Ridderhof. 
 

 
 

Bij de kleuters heeft Marijke een les gegeven over clowntjes.  
De kinderen tekenden een clown met wascokrijt en maakten een 
neus van een ballon.  

 

In groep 5 ging de les van Marijke over ‘Monnikenwerk’, waarbij 
de kinderen hebben geleerd om een prachtig versierde letter te 
maken, deze met een kroontjespen met Oost-Indische inkt over 
te trekken en daarna met stiften in te kleuren. Zo krijgt elke 
groep een kunstles op niveau aangeboden.  

Rectificatie: 

Uitnodiging jaarvergadering 

ouderraad 
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders/verzorgers 
die de helpende hand biedt aan het Palet. 
Wij organiseren samen met de teamleden verschillende 
activiteiten in het schooljaar, zoals bijv. het Sinterklaasfeest 
en de Schoolreis.  
Jaarlijks nodigt de ouderraad alle ouders/verzorgers uit voor 
de algemene ledenvergadering.  
 

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 
dinsdag 16 oktober 2018 

20.00 - 21.00 uur 
 
 

Op deze avond legt de ouderraad verantwoording af over de 
activiteiten van het afgelopen schooljaar en geeft de 
penningmeester toelichting op het financieel verslag. Tevens 
wordt de begroting van het komende schooljaar ter 

goedkeuring voorgelegd en de ouderbijdrage vastgesteld.   
 

U bent van harte welkom! En wij hopen dan ook dat u allen 
komt! 
Met vriendelijke groeten,  
Monica Zomer (voorzitter Ouderraad) 

 
Schoolreis – bedankje ! 
Dinsdag 18 september zijn de kleutergroepen naar 
Plaswijckpark gegaan en de groepen 3 t/m 8 naar de 
Efteling. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 
schoolreisje. We hebben een stralende dag gehad! 
 

 
 

We willen Annie Reuvekamp en Marijke Kok ontzettend 
bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Zij gaan helaas 
de werkgroep verlaten. 

Namens de werkgroep schoolreis en het team willen 
we alle hulpouders bedanken! 

 

Gevonden voorwerpen 
Er worden nog steeds gevonden 
voorwerpen terug gevonden. 
Het blijkt dat vele niet op de 
hoogte zijn wie ze hier nu het 
beste voor kunnen benaderen. 
 

Mailadres voor gevonden 
voorwerpen: 
gvpalet@hotmail.com 
U kunt een bericht sturen naar 

bovenstaand e-mailadres, dan krijgt u zo spoedig mogelijk 
een bericht van mij terug. 
Petra Schippers, Ouderraad 

mailto:gvpalet@hotmail.com


 

IJshockey bij Zoetermeer Panters   
Bij de Zoetermeer Panters kun je de leukste, spannendste en 

snelste teamsport ter wereld beoefenen; IJshockey! 
 

Wil je dit zelf eens uitproberen? Dat kan!  
 

Geef je snel op voor een gratis proefles bij de Zoetermeer 
panters via een mailtje naar ijshockeyschool@panters.net 
 

Waar moet je zijn:  
Van der Hagenstraat 20, 2722NT Zoetermeer. 
Voor trainingstijden en meer informatie www.panters.net 
 

_________________________________________________ 
Berichten voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
directie@palet.unicoz.nl)  
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