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Agenda (maandag 28 januari t/m vrijdag 10 februari 2019)     

za  26 jan 13.00-17.00 Schaaktoernooi in bs De Achtsprong  
   (Het Palet doet mee met 3 teams) 
ma 28 jan 16.00-17.30  Teamvergadering 
di 29 jan 10.00-14.30 Gr. 3A bezoekt het Science Centre  
   Delft, continurooster tot 14.30 u. 
  hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
   schoolleidersopleiding 
wo 30 jan 8.45-10.00 IdeeKaffee ouders unit 4 
   14.00-16.00 Studie-/inspiratiemiddag CKC 
do 31 jan -- -- 
vr  1 febr 11.30-12.15 Open podium groep 5B en 6A  
ma 4 febr -- Groep 8 ontvangt concept Onder-  
   wijskundig rapport (OKR) 
di 5 febr 10.00-14.30 Gr. 3B bezoekt het Science Centre  
   Delft, continurooster tot 14.30 u. 
  hele dag Directeurenoverleg Unicoz 
  hele dag Juf Kim afwezig i.v.m. schoolleiders- 
   opleiding  
  middag RAPPORT groep 3 t/m 7 
wo 6 febr 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen 
  13.00-14.15 MT-overleg 
  19.30-21.00 Informatieavond identiteit “Mijn  

   school is katholiek” 
do 7 febr 16.00-17.30 Zorgbespreking team 
vr 8 febr -- ’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 Sem en 
Jennifer in groep 1/2A, Daisy in groep 
1/2C en Zeidi in groep 1/2D van harte 
welkom.   
We wensen hen een fijne en leerzame 
tijd toe bij ons op school. 

 

IdeeKaffee 
Woensdagmorgen 30 januari zijn ouders/verzorgers van unit 4 

(de groepen 5 en 6) 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 uw 
ervaringen met de werkwijze in 
unit 4.  
 Welke positieve ervaringen? 
 Mogelijke verbetertips?   

 

We organiseren dit schooljaar het 
IdeeKaffee per unit. 
 

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op: 

Woensdag 27 maart 2019 8.45-10.00 uur voor unit 2 

Woensdag 26 juni 2019 8.45-10.00 uur voor unit 5 

 

 

Opbrengst Kinderpostzegels naar Happy Days 

Op 16 januari hebben de leerlingen van onze groepen 7 een 

cheque ter waarde van € 1000 overhandigd aan Jessica Rog 

van ‘Stichting Happy Days’.  Zij zullen dit besteden aan een 

onbezorgde vakantieweek voor kwetsbare kinderen. 

 
Dit jaar is de Kinderpostzegelactie gestart met een nieuwe 

activiteit: Lokaal besteden. Enkele maanden geleden hebben 
de leerlingen van groep 7 kinderpostzegels en kaarten 
verkocht. Voor de besteding van de opbrengst heeft de 
school in overleg met de leerlingen van groep 7 gekozen voor 
de Stichting Happy Days.  

 
Pijler Wetenschap & Techniek   
De pijler Wetenschap & Techniek draait op volle toeren. In de 
afgelopen weken genoten alle leerlingen van de Mad 
Science Show. Vorige week donderdag volgden alle 
leerlingen een les in de Technobus.  
 

 
 

Vanaf komende week bezoeken diverse groepen het Science 
Centre in Delft. Veel lessen staan in het teken van 

Wetenschap & Techniek. Zo bezochten afgelopen week de 
groepen 8 een bouwplaats. 
 



 

 
Dank aan de ouder die dit educatieve uitstapje heeft geregeld 
en verzorgd. 
 

Ouderavond ‘Mijn school is Katholiek’ 
De leefwereld van uw kind speelt zich grotendeels af bij u thuis 
en bij ons op school. In beide leefwerelden leert een kind 
groeien in wat het aangereikt krijgt in waarden die we belangrijk 
vinden. 
Onze school draagt de katholieke identiteit. De waarden van 
deze identiteit klinken door in het gehele schoolleven en krijgen 
concreet vorm in de lessen godsdienst en levensbeschouwing en 
in onze concrete contacten met de H. Nicolaasparochie in 
Zoetermeer.  
Op welke wijze wij dit doen op school en hoe onze school en de 
katholieke kerk welkom zijn bij elkaar willen we uiteenzetten 
tijdens een bijzondere ouderavond waarvoor u van harte bent 
uitgenodigd. Op deze ouderavond willen we ook ingaan op hoe 
de waarden van de levensbeschouwelijke vorming op school zich 
verhouden tot de waarden in uw gezin en wat dit voor uw kind 
kan betekenen. 
 

Ouderavond in de aula:  ‘Mijn School is Katholiek.’ 
Datum en tijd:      woensdag 6 februari 19.30 – 21.30 uur 

 
Tafeltennistoernooi  
Zondag 20 januari was de Rokkeveense Dekkerloop. Het Palet 
heeft hier met maar liefst 51 deelnemers aan mee gedaan! En 
nu kan er alweer ingeschreven worden voor het volgende 
schoolsporttoernooi. 
 
Maandag 25 februari (de maandag in de voorjaarsvakantie) 
vindt het tafeltennistoernooi plaats. Dit toernooi is speciaal voor 
groep 5 t/m 8.                 
Het is een individueel toernooi en de groepen 5-6 en 7-8 zijn 

van elkaar gesplitst.  
Het toernooi start om 10:00 
uur & het eindigt om 16:00 
uur, graag om 09:30 uur 
aanwezig om je aan te melden.  

Het toernooi zal plaatsvinden 
bij Taverzo Zoetermeer 
(Willem-Alexander-plantsoen 4 
te Zoetermeer). Aan te raden is 

om in de navigatie Clauslaan 4 in te voeren en vervolgens 40 
meter verder te rijden naar de parkeerplaats. Parallel aan de 
Clauslaan is een parkeerplaats waarbij gratis geparkeerd kan 
worden. Mocht de parkeerplaats onverhoopt vol zijn, dan kun je 
de wijk inrijden en daar parkeren. De accommodatie van 
Taverzo bevindt zich achter het rode 
kruisgebouw. Zodra je het schoolplein oploopt 
zie je het clubgebouw vanzelf staan. Het is een 
gebouw met verticale gekleurde strepen aan de 
buitenkant en staat deels op palen. 
 
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 1 februari 2019.  

 

Schoolschaakcompetitie  
De interne schaakcompetitie van Het Palet is na een spannende 

laatste ronde weer voorbij. Guido Mastop is onze nieuwe 
kampioen!  
Afgelopen maandag was helaas alweer de allerlaatste ronde van 
onze jaarlijkse interne schaakcompetitie. Net als op alle negen 

voorgaande wedstrijddagen was het niet alleen super 
spannend, maar ook was het knetters gezellig. We kijken 
terug op een periode 
van ruim drie maanden 
van schaken op 
maandag. Niet alleen 
hebben we veel 
enthousiaste schakertjes 
op onze school, we 
hebben er ook weer een 
paar prachtige nieuwe 
talenten bij gekregen. 
Binnenkort volgt de prijsuitreiking, waar voor elke jaargroep 
gekeken wordt naar de top-drie. We gaan, net als ieder 
schooljaar, in de eerste week na de herfstvakantie van start 
met de nieuwe competitie.  
Hieronder vinden jullie de eindstand van dit jaar: 
 

1. Guido Mastop 8B 2230 

2. Casper Slats 8A 2200 

3. Bram Brinkman 8A 2000 

4.  Lucas Kroon 7A 1870 

5.  Serena Roosendaal 6B 1850 

6.  Sebastiaan Roosendaal 5A 1820 

7. Daniël Pelle 6B 1460 

7.  Jack Reuvekamp 6A 1460 

9. Lucas Kindt 8B 1390 

10. Morris Ville 7A 1380 

11. Dani Karamali 7B 1330 

12. Carlos van Schie 6A 1270 

13. Omar Murad 5B 1160 

14. Thijs Bruijn 4A 1150 

15. Richenel Nohar 8A 1120 

16. Otmar Craig 4B 1110 

17. Sanne van Osch 7A 1050 

18. Quinten van Laer 4A 1010 

19. Jelle de Boer 6A 970 

20. Youri van de Meeberg 7B 940 

20. Jaylen Jenner 5B 940 

20. Fionn van Dongen 5B 940 

23. Joshua van Nieuwkoop 5A 880 

24. Boaz van Herpen 5B 870 

24.  Alex Willemstein 5B 870 

26.  Daniël Craig 3A 810 

 
Komende zaterdag kunnen jullie veel van deze toppertjes 
komen bewonderen èn aanmoedigen bij het kampioenschap 
van Zoetermeer (we spelen vanaf 13 uur - in onze 
strakblauwe Paletshirtjes – aan het Rakkersveld 257 in 
basisschool de Achtsprong). Liefst elf kinderen verdeeld over 
drie teams zijn erbij. Jij ook? 
Meester Wouter 
  

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 

 

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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