
’t schakeltje,      31ste jaargang,     aflevering 8 ,    14 december 2018 
______________________________________________________________________________________________________

Agenda (maandag 17 dec. t/m vrijdag 14 januari 2019)     

ma 17 dec 12.00-13.00 Schoolschaaktoernooi gr. 3 t/m 8  
di 18 dec hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
   schoolleidersopleiding 
wo 19 dec hele dag Geen telefoon en internet i.v.m.  
    migratie naar nieuwe netwerk- 
    beheerder 
   13.00-14.15 Overleg MT 
do 20 dec hele dag Geen telefoon en internet i.v.m.  
    migratie naar nieuwe netwerk- 
    beheerder 
  14.30 uur  Eindtijd voor alle kinderen! 
  18.00-19.15 Kerstdiner 
vr  21 dec ochtend Speelgoedochtend kleuters 
   ochtend Kerstvieringen in De Wijngaard 
22 december t/m 6 januari  KERSTVAKANTIE 
ma 7 jan -- Hoofdluiscontrole 
   12.00-13.00 Schoolschaaktoernooi gr. 3 t/m 8 
   16.00-18.00 Unicoz nieuwjaarsreceptie voor  
    personeel 
di 8 jan 20.00-22.00 Medezeggenschapsraad 
wo 9 jan 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen 
  20.00-21.30 Informatieavond ouders groep 8 

do 10 jan ochtend Openingsactiviteit pijler Wetenschap  
   & Techniek 
  16.00-17.00 Teambreed unit overleg 
vr 11 jan -- ’t schakeltje    
 
 

  

 

Tijdig inschrijven 
Voor de planning van onze formatie is het 
wenselijk dat ouders hun kind inschrijven voor 
hun 3de verjaardag. Eerder inschrijven is geen 
enkel probleem en stellen wij als school alleen 
maar op prijs. Vergeet u niet om jongere 
broertjes en/of zusjes van kinderen die bij ons 
op school zitten tijdig in te schrijven! 

 
Welkom op school   
Langs deze weg heten we Mees in groep 
1/2C van harte welkom.   
We wensen hem een fijne en leerzame 
tijd toe bij ons op school. 

 

 

Verscherpt toezicht rond de school 
Na klachten van bewoners aan het Marsgeel zullen medewerkers 

van ‘team handhaving’ de komende 
weken 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 het halen of 
brengen van kinderen 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. 
 

Geslaagd Sinterklaasfeest 
Woensdag 5 december bracht Sint een 
bezoek aan Het Palet, maar heeft u 's 
ochtends ook goed opgelet? 
Hij kwam samen met zijn hoofdpiet op 
het schoolplein aan, waar was de rest 

van de pieten toch heen gegaan? 
Americo was moe en moest terug naar 
stal, ze waren de weg kwijt, dat was 
het geval.  
Gelukkig bracht de man van de manege 
ze met de trailer naar het plein,  

en zo verliep deze ochtend voor iedereen toch weer fijn! 

 

Wij kijken terug op een zeer geslaagd feest. 
Wat fijn Sinterklaas dat u weer bij ons bent geweest! 

 

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. 

 

Geen telefoon en internet 
Woensdag 19 en donderdag 20 december zal Het Palet 
worden overgezet naar een andere netwerkbeheerder.  
Het Palet zal deze dagen niet telefonisch bereikbaar zijn. 

Voor de school betekent dit, dat we die 
dagen niet kunnen werken met de 
computers, digitale borden, telefoons en 
andere digitale voorzieningen. 
Ziekmeldingen kunt u doorgeven via 
website of de app. We ontvangen die 
dan op onze mobiele telefoon. 

Alleen voor noodgevallen kunt u die dagen bellen naar het 
volgende nummer: 06-44646448. 



 

Overblijf via DeTafelVan stopt 
Met ingang van het nieuwe schooljaar stopt de overblijf via 

DeTafelVan omdat de school overgaat op een continurooster.  
Zorgt u ervoor dat uw 
strippen op zijn aan het 
einde van het schooljaar? 
En dat u niet teveel 
strippen inkoopt voor de 

komende periode?  De overblijfstrippen zijn na de zomer-
vakantie namelijk niet meer geldig. 
Let op: restitutie van overgebleven strippen is niet mogelijk! 
Anouk Hijdra, Manager Stichting DeTafelVan 

  

Kerstdiner  
Zoals inmiddels bij iedereen 
bekend, hangen de lijsten 
van het kerstdiner vanaf 10 
december bij de groepen.  
Om alle kinderen een 
gezellig kerstdiner te geven 
zou het heel fijn zijn dat er 
zoveel mogelijk van de 
menulijst op tafel terecht 
komt.  
Het Kerstdiner is op donderdag 20 december en begint om 
18.00 uur en zal afgelopen zijn om 19.15 uur. 
Werkgroep kerstactiviteiten 
 

 
 

Hardloopclinic tijdens de gymles 
Afgelopen woensdag hebben de organisatoren van de 
Rokkeveense Dekkerloop, Andy Oskam en Carin Bilancio, aan 
 

  

de kinderen van de groepen 5, 7 en 8 een hardloopclinic 
gegeven. Het was een leuke sportieve gymles.   

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 
 

 

Mooie opbrengst voor Pink Ribbon 
Lisa uit groep 5A heeft geld opgehaald voor Pink Ribbon. Dit 
deed ze door kruidnootjes te verkopen en door het inzamelen 
van lege flessenbonnen. Iedereen hartelijk bedankt voor het 
meesparen. Deze week kwam Maaike van Pink Ribbon het 
mooie bedrag van € 553,55 euro in ontvangst nemen. 
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Aktie Voedselbank met Pasen! 
Ook dit jaar wilden wij rond de Kerst weer een inzamelingsactie 
voor de Voedselbank organiseren. Voedselbank Zoetermeer 
heeft ons verzocht om dat niet nu te organiseren, maar rond 
Pasen. Dit omdat het aanbod momenteel voor de Voedselbank 
te groot is om te verwerken. Wij werken hier graag aan mee en 
zullen in de voorbereiding op het Paasfeest een inzamelingsactie 
organiseren voor de Voedselbank. 

 
Uitstalling gevonden voorwerpen 
Woensdag 19 december zullen van 12.15 tot 12.30 uur de 
gevonden voorwerpen weer worden uitgestald in de gymzaal 
van de kleuters van Marsgeel 14.  

Gevonden voorwerpen die dan niet 
worden afgehaald zullen ter 
beschikking worden gesteld voor 
een goed doel. 

Namens de ouderraad, Petra 
Schippers 
 

 
‘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 op school in groep 
1/2B bij juf Willie. 
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! 
 
 

 

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 

 

 
 

 

‘Bieb-nieuws’ 
Leuk uitje voor in de kerstvakantie 
In Museum Meermanno in Den Haag is t/m 3 maart 
een tentoonstelling te zien over Quentin Blake. De illustraties 
van Blake ken je zeker wel van de boeken van Roald Dahl 
(bijvoorbeeld Matilda) en David Walliams (bijvoorbeeld Oma 
Boef). In de kerstvakantie zijn er allemaal leuke doe-
activiteiten, voor zowel kids als volwassenen. 
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Filmtip voor leerkrachten/ouders 
Vanaf donderdag 29 november 2018 draait de film Becoming 
Astrid in de bioscopen. Deze film gaat over het leven van Astrid 
Lindgren, die we natuurlijk kennen van 
boeken als Pippi Langkous en Ronja de 
Roversdochter. Een aanrader dus als je 
meer te weten wil komen over de vrouw 
achter deze prachtige boeken!  
 

Lekker lezen in de kerstvakantie?! 
Tip van de leesconsulenten van de schoolbieb 
 Het geheim van het Nachtegaalbos – Lucy Strange (van 

Monica): “Dit verhaal speelt zich af in Engeland vlak na de 
Eerste Wereldoorlog. Na de dood van haar broertje verhuist 
Henriette met haar ouders en zusje vanuit Londen naar een 
mysterieus oud huis aan de kust. Haar moeder is ziek van 
verdriet en haar vader is heel veel weg voor zijn werk. Dan 
ontmoet ze Mot, een vrouw die helemaal alleen in het bos 
woont…” 

 Kerstmis in de stal – Astrid Lindgren (van Pauline): “Al wat 
ouder, heel sfeervol boek waarin een moeder haar kind het 
kerstverhaal vertelt. Je ziet eigenlijk het verhaal door de 
ogen van het kind wat in Zweden woont, dus is er sneeuw bij 
de stal. Zulke mooie illustraties!” 

 Heb jij misschien olifant gezien – David Barrow (van Jorien): 
“Een jongetje speelt verstoppertje met Olifant. Olifant heeft 
gezegd dat hij er heel goed in is, en het jongetje kan hem 
inderdaad steeds niet vinden. Wat het alleen maar leuker 
maakt voor de lezer!” 

 Dromen van succes – Barbara Barend (van Isabelle): “Rico 
Verhoeven, Epke Zonderland, Esther Vergeer, Edith Bosch… 
ze staan allemaal in de bundel met verhalen over 
topsporters. Je komt erachter hoe ze waren als kind, wat ze 
gedaan hebben voor hun sport, of ze daar gelukkig in waren 
en wat de overwinningen zijn geweest. Heel leuk voor 
kinderen die van sport houden.” 

De decembermaand 
Nog even en de decembermaand is weer 
voorbij. We kunnen terugkijken op gezellige 
Sinterklaasvieringen.  
 

Direct na het sinterklaasfeest is de school 
geheel omgebouwd in kerstsfeer. Komende 
week is er op donderdag het kerstdiner en 
vrijdagmorgen is er voor de kinderen   een 
kerstviering in onze wijkparochiekerk "De 
Wijngaard”.  
 

Al deze geslaagde activiteiten zijn alleen mogelijk door de hulp 
en inzet van leerkrachten, ouders en andere vrijwilligers.  
Op voorhand willen we alle ouders die gaan zorgen voor 

heerlijke hapjes en drankjes bij het kerstdiner HARTELIJK 
BEDANKEN.  

 

In het bijzonder willen we de ouderraad bedanken, die 
bij al deze feesten zeer veel werk heeft verricht. Een groot 
compliment ook voor de sfeervolle versiering.  

 

 
Ons team op 13 december, tijdens de ‘foute kersttruiendag’ 

 

Buurttoezicht tijdens de vakantie 
Beste ouders en buurtbewoners. We verzoeken u tijdens de 
vakantie de school extra in de gaten te houden en bij onraad 
de politie te waarschuwen. 
  

Namens directie en team wensen 
wij alle kinderen en hun 
ouder(s)/verzorger(s)  
een zalig Kerstmis en   
een gezond, gelukkig,  
vredig en geweldloos 2019 toe.  
 

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