
’t schakeltje,      31ste jaargang,     aflevering 5 ,    2 november 2018 
______________________________________________________________________________________________________ 

Agenda (maandag 5 t/m vrijdag 16 november 2018)    

zo  4 nov 10.00-16.00 Spellendag Zoetermeer (zie art.) 
ma 5 nov 8.30-14.30 Groep 8 bezoekt Picasso Lyceum 
   (lunch mee, continurooster 8.30- 
   14.30 uur) 
  12.00-13.00 Schoolschaaktoernooi gr. 3 t/m 8 
  16.00-17.30 Teamvergadering  
di 6 nov 9.30-15.30 Groep 8 bezoekt Stedelijk College 
   (fiets en lunch mee; aangepast  
   continurooster) 
wo 7 nov 13.00-15.00 Studiemiddag team van Kern  
    Kinderopvang en Het Palet 
   19.30 Vergadering GMR Unicoz 
   20.00 Medezeggenschapsraad 
do 8 nov -- -- 
vr  9 nov  8.30 Nationaal schoolontbijt (niet  
    thuis ontbijten!) 
   9.00-12.15 Scholenbezoek: Het Palet krijgt  
    bezoek van collega’s van de Maria 
    Bernadetteschool uit Leidschendam 
ma 12 nov 12.00-13.00 Schoolschaaktoernooi gr. 3 t/m 8 
  20.00  Vergadering ouderraad 
di 13 nov hele dag Juf Kim (juf Ester vervangt) afwezig  

   i.v.m. schoolleidersopleiding  
wo 14 nov 8.40-10.00 IdeeKaffee voor ouders unit 3  
  12.15-12.45 Open huis: afsluiting Kunst &  
   Cultuurweken 
do 15 nov 16.00-17.30 Teambespreking – zorgoverleg 
   19.00-20.30 Versier- en inpakavond 
vr 16 nov hele dag Studiedag directeuren Unicoz  
   -- ’t schakeltje    
za  17 nov -- Aankomst Sinterklaas in Nederland  
    in de Zaanse Schans 
 
 

  

Welkom op school   
Langs deze weg heten we Emma in groep 
1/2A, Samuël in groep 1/2C, Leen in 
groep 3A en Limian in groep 4A, 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. 

 
Deelname gratis schoolfruit 
Het Palet is dit jaar weer ingeloot voor de  
levering van gratis schoolfruit.  
De kinderen krijgen op drie vaste dagen  
in de week gedurende eenentwintig weken  
een portie groente of fruit uitgereikt tijdens  
de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas  
op te eten.  

 

De school start hiermee op dinsdag 13 november en zal 
eindigen in april 2019. Deze groente- en fruitverstrekking 
wordt gefinancierd door de Europese Unie. Voor de 
ouder(s)/verzorger(s) zijn géén kosten verbonden aan deze 
groente- en fruitverstrekkingen.  
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden 
dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen hoeft u 
dus geen pauzehapje mee te geven.  
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een 
waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen 
nu én later als ze groot zijn. Het vergroot de kennis van de 
kinderen over gezond eten en laat ze kennismaken met 

groenten en fruit die ze nog niet kennen. Het gezamenlijk in 
de klas eten van groenten en fruit is een effectieve en voor 
de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze 
daarbij te helpen.    
 

IdeeKaffee 
Woensdagmorgen 14 november zijn ouders/verzorgers van 
unit 3 (de groepen 3 en 4) vanaf 8.40 uur van harte welkom 

in de personeelskamer tijdens ons IdeeKaffee. 

Onder het genot van een kop 
koffie of thee gaat de directie 
dan graag met u in gesprek over 
het onderwijs in unit 3. 
Communicatie en informatie 
zullen tijdens deze bijeenkomst 
centraal staan.    
 

We organiseren dit schooljaar het IdeeKaffee per unit. 

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op: 

Woensdag 30 januari 2019 8.40-10.00 uur voor unit 4 

Woensdag 27 maart 2019 8.40-10.00 uur voor unit 2 

Woensdag 26 juni 2019 8.40-10.00 uur voor unit 5 

 

Hulp gevraagd ! 
Zaterdag, 17 november 2018, komen de Sint en de Pieten 
weer in Nederland aan. De kinderen kijken er alweer naar 
uit!  
Wij vinden het leuk om op donderdag 15 november Het Palet 
helemaal in Sintsfeer te brengen. Dat kunnen we niet alleen, 
daar hebben we uw hulp bij nodig. Wij nodigen u uit om te 
helpen met het versieren van de school en het inpakken van 
(nep)cadeaus om de school mee aan te kleden.  
 

Bij de groepen 1 t/m 4 hangen inschrijflijsten. De ouders van 
de groepen 5 t/m 8 kunnen mailen naar: 

 jolanda.oskam@palet.unicoz.nl of 
 lotte.huigsloot@palet.unicoz.nl,  

zodat wij weten hoeveel ouders wij kunnen verwachten. De 
versier- en inpakavond begint om 19.00 uur. Natuurlijk 
zorgen wij voor koffie, thee en wat lekkers erbij!  
 

Wilt u aan uw kind een rol                    
Sinterklaasinpakpapier meegeven?  
Dan hebben we veel verschillende  
soorten om cadeaus in te pakken.  
Tevens vragen wij u om lege dozen,   
schoenendozen, dozen van rijst,  
macaroni e.d. om in te kunnen pakken.  

Deze dozen graag uiterlijk donderdag 15 november inleveren 
bij de leerkracht van uw kind.  
 

Met vriendelijke groet,  
De Sintcommissie van Het Palet 
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Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 

Beste ouder, 
Ook dit jaar is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage 
vastgesteld op 39 euro per kind.  
De ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor de 
bekostiging van de sportdagen, de aankleding van de lokalen, 
de kerst- en paasviering, de Sinterklaasviering en de 
Sinterklaascadeautjes, de uitjes die de klassen doen, de boeken 
voor de Kinderboekenweek, de voorleeswedstrijd, het presentje 
voor de groep-8-ers, het lentefeest, het eindfeest en dit jaar 

natuurlijk het lustrumfeest!  
De vrijwillige ouderbijdrage is dus hard nodig om deze 
activiteiten door te kunnen laten gaan. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 oktober is de 
goedkeuring gegeven voor incassering van de vrijwillige 
ouderbijdrage via ClubCollect. 
U zult daarom binnenkort een mail ontvangen van ClubCollect 
met een betalingsverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage. Voor 
elk kind komt een aparte mail. ClubCollect heeft voor 
verenigingen een betaalsysteem opgezet voor contributies of in 
ons geval de vrijwillige ouderbijdrage.  
Wanneer u kiest voor een betaling in één keer, kunt u veilig en 
vertrouwd betalen via iDEAL of automatische incasso.  
Bij de keuze voor gespreid betalen worden de termijnen met 
automatische incasso afgeschreven. De optie om de vrijwillige 
ouderbijdrage niet te betalen is er ook. 
Alle, eerder afgegeven, machtigingen komen te vervallen en er 
zal vanuit de oudervereniging dus  geen incasso worden gedaan 
voor de vrijwillige ouderbijdrage. Al deze incasso’s lopen vanaf 
nu via ClubCollect. 
Wilt u meer informatie over ClubCollect?  
Kijk op www.clubcollect.com 
Heeft u andere vragen?  
Dan kunt u mailen naar penningmeesterhetpalet@gmail.com 
 

Met vriendelijke groet, 
Marijke Kok, penningmeester Ouderraad 

 
Schoolsporttoernooi volleybal 
In de herfstvakantie werd het eerste schoolsporttoernooi van dit 
schooljaar georganiseerd.  

 
Er deden 3 teams van Het Palet mee. Hieronder een bijdrage 
van een ouder. 
 

Op maandag 22 oktober 2018 werd het schoolvolleybaltoernooi 
in de Noordwesterhal georganiseerd. Er waren 18 teams die 
meededen in de categorie groep 6/7. Het Palet team 2 is 
vierde geworden! Een trainer van Zovoc heeft aan de spelers 
van het team de beker overhandigd.  
Op de foto na de prijsuitreiking: Serena, Martha, Tristen, Riley 
en Dani. Hartstikke goed gespeeld! 
 

Coach Emilia Buis (moeder van Martha groep 6B) 

 
 

 
 

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 

 
Spellendag 
Kom je ook op zondag 4 november naar Spellendag 
Zoetermeer. 
Spellendag Zoetermeer is het paradijs voor elke 
spelliefhebber. Ben je dat nog niet, maar wel nieuwsgierig?  
Dan nodigt Floravontuur en Spel en Meer jou juist uit om te 
komen kijken.  
 

 

De spellen zijn er in allerlei varianten. Van 
gezelschapsspellen voor kind en gezin tot futuristische 
spellen, maar ook tactische bord- en kaartspellen. Met ruim 
35 speeltafels wordt een groot aanbod getoond.  Speluitleg, 
zelf deelnemen of  het volgen van demonstraties is allemaal 
mogelijk. Locatie is CKC & partners, Leidsewallen 80. 
Toegang is gratis. Het duurt van 10.00 tot 16.00. Tot dan! 
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Het Palet doet weer mee met de 
Rokkeveense Dekkerloop 

 
 
Zondag 20 januari 2019 willen wij als school voor de vierde 
keer meedoen met de scholencompetitie van de Rokkeveense 
Dekkerloop. De kinderen lopen het parcours van 1,5 km. Dit is 
een rondje om de vijver bij Dekker.  
 

 

Als er minimaal 25 leerlingen van Het Palet meedoen maken 
we wederom kans op de wisselbeker! 
De inschrijving moet digitaal plaatsvinden en kunt u thuis 
doen via www.rokkeveensedekkerloop.nl  Op deze site kunt u 
meer informatie vinden. Kinderen van groep 4 en lager 
kunnen zich ook aanmelden! Dit kan onder groep 5/6.  
De online voorinschrijving kan t/m 6 januari 2019. De kosten 
zijn dan  € 6,50 per kind. Na 6 januari 2019 kan je je alleen 
nog op de dag zelf aanmelden voor € 8,00 per kind. Het is 
dus zeker aan te raden om voor 6 januari 2019 aan te 
melden!  
Het startschot van de Kids Run is om 11.00 uur. Maar 
daarvoor, om 10.30 uur, is er een gezamenlijke warming-up. 
Misschien hebben kinderen van Het Palet zich inmiddels al 
opgegeven en staat hun schoolnaam nog niet op de lijst, dan 
graag een mailtje sturen naar: 
info@rokkeveensedekkerloop.nl   
Als uw kind is ingeschreven kan zijn/haar naam op de 
intekenlijst bij de groepen geschreven worden.  Dan kunnen 
wij zien wie er allemaal meedoen. 
Wij hopen dat veel kinderen van school meedoen met deze 
activiteit. Voor vragen kunt u bij ons terecht. 
Winnen we voor de derde keer de wisselbeker??? 
 

Sportieve groeten van Monica Zomer van de ouderraad 
en juf Jolanda Oskam 

 
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. 
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 
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 
 

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