
’t schakeltje,      31ste jaargang,     aflevering 9 ,    11 januari 2019 
______________________________________________________________________________________________________

Agenda (maandag 14 t/m vrijdag 25 januari 2019)     

ma 14 jan -- Show Mad Science unit 2 t/m 5 
  12.00-13.00 Schoolschaaktoernooi gr. 3 t/m 8  
di 15 jan hele dag Directeurenoverleg Unicoz 
wo 16 jan 8.45-9.45 Pastor Ella Feijen bezoekt groep 4  
    i.v.m. de Eerste Heilige Communie 
   13.30-15.00 Stichting Vrienden van het Palet 
   20.00-21.30 Ouderraad 
do 17 jan hele dag Technobiel staat voor de school  
    voor unit 4 en 5 
vr  18 jan -- --  
zo 20 jan 11.00 Start Rokkeveense Dekkerloop 
ma 21 jan 12.00-13.00 Schoolschaaktoernooi gr. 3 t/m 8 
di 22 jan 16.00-17.30 Teamvergadering 
wo 23 jan middag Deel team bezoekt NOT in Utrecht 
do 24 jan -- -- 
vr 25 jan -- ’t schakeltje    
 

 

  

 

Tijdig inschrijven 
Voor de planning van onze groepsverdeling in het komend 
schooljaar 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 Sven in groep 
1/2A, Julia en Dinand in groep 1/2B en 
Daan in groep 1/2D van harte welkom.   
We wensen hen een fijne en leerzame 
tijd toe bij ons op school. 

 

Schoolbieb geopend 
Dinsdag 8 januari is de bibliotheek in school officieel geopend. 
Alle kinderen, meesters en juffen waren op het leerplein van unit 
4 voor deze opening. Na het gezamenlijk aftellen werd de bieb 
geopend met het doorknippen van een lint door onze 
voorleeskampioenen van dit schooljaar, Britt en Lucie,  Marie-
Louise Jonker van Bibliotheek Zoetermeer en onze adjunct 
directeur Annemieke Weijsters.    

 

Een dag na de opening hebben alle leerlingen in onze 
schoolbieb hun lezerspas ontvangen en uitleg gekregen van 
onze ‘bieb-ouders’ en een medewerster van de Zoetermeerse 
bibliotheek. 
 

In samenwerking met de bibliotheek Zoetermeer hebben wij 
nu een eigen bibliotheek. Vanaf komende week kunnen onze 
leerlingen drie keer per week een goed en modern boek lenen 
en/of terugbrengen. Hierbij worden zij geholpen door een 
aantal enthousiaste bibliotheekmoeders.  
 

De bibliotheek is geopend op: 

 maandag 9.00 - 11.00 uur 

 woensdag 9.00 - 11.00 uur 

 vrijdag 9.00 - 11.00 uur 
 

De geleende boeken mogen zowel op school als thuis gelezen 
worden, zodat de leerlingen optimaal kunnen profiteren van de 
nieuwe bibliotheek. Hiermee hopen wij het leesplezier en de 
woordenschatontwikkeling van onze leerlingen nog verder te 
bevorderen. 

 

Start pijler Wetenschap & Techniek   
Donderdag 10 januari zijn de Kunst & Cultuur-weken van 
start gegaan. In alle groepen werd de pijler Wetenschap & 
Techniek geopend met het bekijken van een filmpje waarin 
door een aantal van onze leerkrachten spectaculaire 
techniekproefjes werden getoond. Dit filmpje kunt u bekijken 
op onze website en in ons Facebook. 
 

 
 
Omdat de kinderen dermate 
enthousiast waren over het filmpje 
heeft meester Aad-Jan in de aula de 
‘proef’ nogmaals getoond. 
 

De komende 10 weken zullen in alle 
groepen lessen worden gegeven en 
activiteiten plaats vinden rond het 
thema: 

 
 

 

Ouderavond ‘Mijn school is Katholiek’ 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u als afzonderlijke bijlage een 
uitnodiging voor een ouderavond op woensdag 6 februari 
met als thema ‘Mijn school is Katholiek’. 
Deze uitnodiging zal a.s. maandag ook op papier worden 
meegegeven aan de oudste leerling van elk gezin. 



 

Groep 8 maakt ouderen blij! 
De groepen 8 hebben in de klas, op eigen initiatief, 118 
kerstkaarten geknutseld. 
Drie kinderen uit groep 8A en drie kinderen uit groep 8B hebben 
op vrijdagmiddag, 19 december 2018, na school,  de 118 kerst-
kaarten uitgedeeld bij verzorgingstehuis De Morgenster en bij de 
ouderenbingo aan de Bijdorplaan.  
 

 
 

De bejaarden waren blij verrast. De kerstkaarten werden met 
een knuffel, een traan, een doosje chocolaatjes en een lach in 
ontvangst genomen. 

 
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 
Woensdag 9 januari is de voorlichtingsavond over het 
voortgezet onderwijs gehouden voor de ouders van groep 8.  
Zij kregen informatie over het onderwijskundig rapport, de 
inrichting van het voortgezet onderwijs, het kiezen van de juiste 
school en de eindtoets.  
In de komende weken organiseren de scholen voor VO 
kennismakingsdagen en voorlichtingsbijeenkomsten. Deze zijn 
vermeld in een informatieboekje, dat alle ouders van groep 8 
hebben ontvangen.  
 

Aanvullende informatie: Voor de Topmavo van het 
Picasso Lyceum wordt mogelijk geloot. Indien u daarvoor 
wilt inschrijven is de uiterste inschrijfdatum 5 maart! 
 

Op onze website onder Nieuws staan de presentaties die tijdens 
deze avond zijn verzorgd. Ook staan daar de lotingscriteria van 
het Picasso Lyceum TOPmavo. 
Een interessante site met veel informatie over de scholen voor 
voortgezet onderwijs is: www.scholenopdekaart.nl.  
Op deze site kunt u veel achtergrondinformatie vinden over de 
scholen voor voortgezet onderwijs, zodat u de scholen met 
elkaar kunt vergelijken. 

 
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. 

 
 

 
 

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 

 
Het Palet doet weer mee met de 

Rokkeveense Dekkerloop 

 
 
Zondag 20 januari 2019 doen wij als school voor de vierde 
keer mee 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.  
 

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.  
  
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  
 

Bedankt voor de sponsoring 
Langs deze weg bedanken wij de firma Creastand (een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in beursarchitectuur) voor de 
sponsoring van het verwijsbord boven de hoofdingang.  
 

 
 

Dit bord is in de plaats gekomen van de vermelding Zuid, 
waardoor nu duidelijk is dat dit de hoofdingang is. 
  

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.rokkeveensedekkerloop.nl/
mailto:info@rokkeveensedekkerloop.nl
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


 

 

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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