
’t schakeltje,      31ste jaargang,     aflevering 4 ,    12 oktober 2018 
______________________________________________________________________________________________________ 

Agenda (maandag 15 okt. t/m vrijdag 2 november 2018)    

ma 15 okt -- -- 
di 16 okt ochtend Groepen 7: Kunstles in het CKC  
  20.00-21.00 Algemene ledenvergadering OR 
wo 17 okt 13.00-14.15 MT overleg 
   19.30-22.00` Vergadering GMR Unicoz 
do 18 okt 16.00-17.30 Teamvergadering 
vr  19 okt  ochtend Speelgoedochtend kleuters 
20 t/m 29 oktober Herfstvakantie 
ma  29 okt.  Vrije dag – studiedag team  
di 30 okt -- Hoofdluiscontrole  
  hele dag Juf Annemieke en juf Kim (juf Ester  
   vervangt) afwezig i.v.m. school- 
   leidersopleiding 
  ochtend Praktische verkeersles groepen 5 
  middag  Praktische verkeersles groepen 6 
wo 31 okt ochtend Praktische verkeersles groepen 4  
do 1 nov middag Praktische verkeersles groepen 7 
vr 2 nov hele dag Gedenktafel in de aula i.v.m.  
   Allerzielen 
   ochtend Praktische verkeersles groepen 3 
   -- ‘t schakeltje    
 

 

  

Welkom op school   
Langs deze weg heten we Jeshua en 
Luna in groep 1/2B, Tyler in groep 1/2C 
en Mike 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. 

 

Kunst en Cultuur 
De ‘Kunst en Cultuur’-weken zijn alweer even bezig. In iedere 
groep worden kunstwerken gemaakt en wordt er aandacht 
besteed aan muziek en toneel/drama. Inmiddels zijn de 
muzieklessen van juf Carla van Swieten ook gestart.  
De kinderen maken tijdens de knutsellessen in de klas eigen 
muziekinstrumentjes, die ze vullen met zand, bonen, rijst, maïs 
of gedroogde pasta.  
 

 
 

Deze zelfgemaakte instrumenten gebruiken de kinderen tijdens 
de muziekles van juf Carla. Later gaan ze ook met échte  

 

instrumenten aan de slag. De eerste foto’s en filmpjes van 
deze lessen zijn al te zien op onze Facebookpagina. 
Vanmiddag, op 12 oktober, is de eerste tentoonstelling 
van de kunstwerken op de leerpleinen van de units. Loopt u 
ook een rondje door de school om al het moois te bekijken? 
 

Voorleeswedstrijd 
Woensdagavond 10 oktober hebben de tien voorleeskam-
pioenen uit de groepen 4 t/m 8 meegedaan met de 
voorleeswedstrijd. Deze werd georganiseerd in de aula en op 
een aantrekkelijke wijze gepresenteerd door meester 
Wouter, Juf Cindy en juf Susanne. 
 

 
 

Britt uit groep 4 is de voorleeskampioen van de groepen 4 
t/m 6 en Lucie is de kampioen van de groepen 7 en 8.  
 

 
 

Lucie mag onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de 
Zoetermeerse voorleeswedstrijd. 

 

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 voor het huidige 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) 

 

Techniekles in een kleutergroep 

 

 
Enkele kinderen uit groep 1/2D laten trots de resultaten zien 
van de techniekles. 
 

Eerste Heilige Communie en Vormsel 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer over de Eerste Heilige 
Communie en een flyer over het Vormsel. 
In de flyers is aangegeven op welke wijze u uw kind hiervoor 
kunt aanmelden. 
Indien u op zoek bent naar meer informatie hierover, kunt u 
terecht op de site van de H.Nicolaasparochie: 
www.nicolaasparochiezoetermeer.nl onder de kopjes Eerste 
Heilige Communie en Vormsel. 
 

Lege flessenbonnen voor Pink Ribbon 
Hallo allemaal, 
Het is nu oktober en net als vorig jaar haal ik geld op voor Pink 
Ribbon. Vorig jaar heb ik ook door jullie hulp met de 
kunstwerken € 2409 opgehaald. 
Willen jullie mij ook dit jaar weer helpen om geld in te zamelen 
voor het goede doel? 
Dit jaar wil ik graag lege flessenbonnen inzamelen. Het mag 
ook het geld van het bonnetje zijn. 

Het mag ingeleverd worden in groep 5A of bij je eigen juf of 
meester. 
Ik zorg ervoor dat Pink Ribbon het geld weer komt halen! 
Dank je wel!!! 
Groetjes, Lisa van Delden, groep 5A 
 

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. 

U dient dit elk schooljaar opnieuw te doen! 
Gebleken is dat veel ouders dit nog niet hebben 
gedaan. U mist dan specifieke groepsberichten. 
 

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.  

 

Kennismakingsles hockey 
Wil je weten of hockey iets voor jou is?  
We organiseren dit jaar nog één keer een kennismakingsles: 
Zondag 4 november 2018 van 13.00 tot 14.00 uur 
 

 
 

Ben je tussen de 5 en 13 jaar? Dan ben je welkom bij MHCZ! 

Je kunt gratis meedoen als je deelnemer bent van de AH 
Sportactie. Anders betaal je € 5,00. 

http://www.nicolaasparochiezoetermeer.nl/


 

Een vriendje of vriendinnetje meenemen? Gezellig! Er zijn 
hockeysticks voor iedereen en de trainers hebben er zin in! 
Inschrijven kan via www.kennismakingscursus.nl  
 

Gevonden voorwerpen 
Er worden nog steeds gevonden 
voorwerpen terug gevonden. 
Het blijkt dat velen 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 

 

Paddenstoelendag 
 

Zondag 14 oktober De Balij 
Tussen 11.00 en 15.00 uur 

 

Startpunt: stadsboerderij De Balijhoeve, Kurkhout 100 
Deelname is gratis  

 

 
 

In De Balij is een educatieve paddenstoelen route uitgezet.  
Je kunt de route zelf lopen en deze is ongeveer 3 km lang.  
IVN-gidsen zijn aanwezig. Zij vertellen over de helden van het 
bos.  
Tip: Neem een spiegeltje mee om de onderkant van de 
paddenstoel te zien. Trek stevige schoenen aan. Zoekkaarten 
van de paddenstoelen zijn te koop.  
Organisatie: IVN samen met Staatsbosbeheer  
Voor meer informatie, kijk op www.ivnzoetermeer.nl  
_________________________________________________ 
Berichten voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
directie@palet.unicoz.nl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uit het Algemeen Dagblad  
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