
’t schakeltje,      31ste jaargang,     aflevering 7 ,    30 november 2018 
______________________________________________________________________________________________________

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

ma 3 dec hele dag Bus schooltandarts aanwezig 
  12.00-13.00 Schoolschaaktoernooi gr. 3 t/m 8  
di 4 dec hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
   schoolleidersopleiding 
   ochtend Groep 8 bezoekt het Alfrink College  
    (fiets mee!) 
   middag De Pietenshow – voorstelling voor  
    de peuters en kleuters  
   15.30-16.00 Surprises in de klas brengen in  
    groep 5 t/m 8 
wo 5 dec ochtend Sinterklaas bezoekt Het Palet 
do 6 dec 9.30 uur Uitslapen; de school begint een  
    uur later! 
   16.00-17.30 Teambreed unitoverleg 
   19.30-22.00 Vergadering GMR Unicoz 
vr  7 dec -- -- 
ma 10 dec hele dag Bus schooltandarts aanwezig 
   -- Groep 8 bezoekt het Erasmus  
    College (fiets mee!) 
  12.00-13.00 Schoolschaaktoernooi gr. 3 t/m 8  
di 11 dec hele dag Juf Kim (juf Ester vervangt) afwezig  
   i.v.m. schoolleidersopleiding  

  -- Rapportgesprekken groepen 8 
wo 12 dec 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen 
  -- Rapportgesprekken groepen 8 
do 13 dec middag Rapport groep 8  
  -- Rapportgesprekken groepen 8 
vr 14 dec -- ’t schakeltje    
 
 

  

Welkom op school   
Langs deze weg heten we Zoey in groep 
1/2A en Stacey in groep 1/2B, 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. 

 

Bericht van Sinterklaas 
 

Hallo kinderen en ouders van Het Palet! 
  

Op woensdag 5 december ben ik 
gevraagd om Het Palet te bezoeken. 
Ik ga zeker mijn best doen om jullie 
die dag te bezoeken. Het is altijd 
erg gezellig bij jullie!  
Ga maar vast oefenen met liedjes 
en dansjes. Ik wil op 5 december 
om 8.45 uur bij Het Palet 
aankomen. Ik heb begrepen dat de 
kinderen eerst allemaal in hun klas 
verzamelen. Daarna gaan de 
groepen, om de beurt, naar buiten 
toe. Willen de 
ouders achter 
de heg plaats 

nemen? Dan hebben de kinderen 
voldoende ruimte op het plein om alles 
goed te kunnen zien!  
Ik hoop jullie allemaal op 5 december te 
ontmoeten. 
 

Hartelijke groet, Sinterklaas  
 
 

 

Afscheid van ‘Meneer Simon’ 
Vrijdag 23 november hebben we afscheid genomen van 
‘Meneer Simon’, die de afgelopen 7 jaar op voortreffelijke 
wijze onze school heeft schoongemaakt.    
 

  

Door een erehaag werd hij naar de aula geleid, waarna hij 
werd toegesproken en afscheidscadeaus in ontvangst mocht 
nemen. Elke groep had iets voor hem gemaakt. 
 

 
 

Meneer Simon bedankt ! 
 

We wensen u, samen met uw echtgenote en verdere familie, 
nog heel veel mooie jaren toe. 

 
 

 



 

Voorlichtingsavond voor de groepen 8  
Woensdag 9 januari a.s. zijn de ouders/verzorgers van de 
leerlingen uit de groepen 8 van harte welkom op een 
voorlichtingsavond over: 

- de verschillende vormen van voortgezet onderwijs  
- de scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer  
- de aanmeldingsprocedure  
- het onderwijskundig rapport  

Op deze avond zal een gastspreker uit het voortgezet onderwijs 
aanwezig zijn. De voorlichtingsavond vindt plaats in de aula, 

aanvang 20.00 uur.  
In het kader van de schoolkeuze bezoeken de groepen 8 in de 
periode november t/m  januari diverse scholen voor voortgezet 
onderwijs. 

 
Gezinsviering in De Wijngaard 
Geachte ouders, beste kinderen, 
 

Zondag  2 december vieren we de eerste zondag van de Advent. 
We gaan met elkaar aftellen tot kerst. 
Aftellen kan op verschillende manieren. Je kunt de dagen 
aftellen van 1 december tot 25 december, maar je kunt ook de 
weken aftellen. 
In de Wijngaardkerk tellen we de weken af en vieren we in een 
gezinsviering dat we de eerste kaars mogen aansteken. 
Komen jullie ook om 11.30 uur? 
De Rokkertjes zingen en het thema is “Op weg naar Kerstmis” 
 

En wil je graag iets doen, kom dan even bij mij langs. 
 

Heel veel groeten en hopelijk tot zondag! Juf Willie 
 

 

  

 

Kerstmusical ‘Jowena en de viool’ 
door De Rokkertjes 
De musical Jowena en de viool laat een mooie kerstboodschap 
klinken. Kinderkoor De Rokkertjes repeteert al weken heel hard 
hieraan.  
 

  

Met een echt decor, mooie kleding en licht en geluid zal kerk 
De Wijngaard bij de watertoren een goede locatie zijn om in 
het gevoel van kerst te komen. 
Jong en oud zijn welkom op zaterdagavond 15 december om 
19.30 uur en zondag 16 december om 14.30 uur.  
De voorstelling duurt een uurtje en kaartjes kosten € 2,50. 
Te bestellen via rokkertjes@gmail.com en we kijken of er een 
verkooppunt op Het Palet te organiseren is. 
Ook bij de 1e advent zondag 2 december zingt het koor om 
11.30 in De Wijngaard. In het nieuwe jaar is er weer plek 
voor nieuwe kinderen. Repetitie op dinsdagavond van 18.30 
tot 19.15 uur in de kerk. Kom eens kijken! 

 

Opbrengst Kinderzegels   
De Stichting Kinderpostzegelactie heeft ons laten weten dat 
de verkoop van kinderzegels en kaarten door onze leerlingen 
van groep 7 het geweldige bedrag heeft opgeleverd van € 
2826.  
Jongens en meisjes van groep 7 bedankt voor jullie 

inzet.   
 

Basketbaltoernooi  
Er kan nog steeds worden ingeschreven voor het volgende 
schoolsporttoernooi. 
 

2019 start sportief met het derde schoolsporttoernooi, 
namelijk; het basketbaltoernooi. Het basketbaltoernooi is 
speciaal voor de groepen 5 t/m 8. Bij dit toernooi zullen 
jongens en meisjes aparte teams vormen.  
Let op!  
 Een team bestaat uit 5 spelers met 

maximaal 2 wissel-/reservespelers. 
 Teams zijn niet gemixt & zonder 

teambegeleider wordt het team niet 
ingeschreven!  

 

Het basketbaltoernooi wordt gehouden op vrijdag 4 januari 
2019. 

Let op! Dit is de laatste vrijdag in de kerstvakantie   

Het poule deel zal zijn van 8.00-17.00 uur en de finale van 
17.00-21.00 uur. 
 

De locaties waar gespeeld gaat worden zijn de volgende: 
 Sporthal de Veur (Prismalaan 40 Zoetermeer) 
 Sporthal de Lijnbaan (Lijnbaan 311 Zoetermeer) 

 Sporthal de Oosterpoort (Zanzibarplein 21 Zoetermeer) 
 

Lijkt het je leuk om mee te doen, lever dan €1,00 in bij je juf 
of meester en schrijf je naam op het formulier in de klas.  
 

Doe dit uiterlijk vrijdag 7 december 2018. 
 

Sportieve groetjes,  Juf Marloes (gym juf) & Juf 
Jolanda 

 

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! 

mailto:rokkertjes@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj11tjA6YzXAhVIVxoKHV84CIkQjRwIBw&url=http://www.rokkeveensedekkerloop.nl/&psig=AOvVaw1tN94Ln0qw9eZ-9VgZwSSf&ust=1509056933711508


 

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. 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 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerstprogramma in De Wijngaard 
 
Waar: In de Wijngaard, de kerk op de hoek van de Moeder  

Teresasingel (tegenover de Watertoren) 
 
Voor wie:  Voor alle kinderen van de basisschool. En hun  

ouders, broertjes, zusjes, opa’s oma’s, vriendjes, 
vriendinnetjes. Iedereen is welkom! 

 
Programma: 
 Kerstmusical ’Jowena en de viool’ door De Rokkertjes met 

live begeleidingsband. 
- Zaterdag 15 december om 19.30 uur 

- Zondag 16 december om 14.30 uur 
 

 Kaartjes kosten € 2,50 en zijn per mail te reserveren op 
rokkertjes@gmail.com  

 Ook voor aanvang van de musical in de Wijngaard, indien 
nog plek. 

 
 Op kerstavond 24 december om 17.00 uur Oecumenische 

kleuterviering voor de groepen 1,2 en 3 van de 
basisschool. Je mag verkleed komen als Jozef, Maria, 
herder, engel of als os, ezel of schaap. 

 
 Kerstavond 24 december om 19.00 uur gezinsviering 

m.m.v. de Rokkertjes. Voorganger pastor van Vliet. 
 Er zijn geen toegangskaarten nodig. Wel vol = vol. Dus 

kom op tijd. Alle kinderen mogen verkleed komen als 
Jozef, Maria, herder of engel. 

 
Werkgroep gezinsvieringen R.K. H. Nicolaas parochie 
Vicariaat De Wijngaard – Rokkeveen 
Voor vragen en inlichtingen: Tel 079-3619493 
 
 

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