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Agenda (maandag 11 februari t/m vrijdag 22 februari 2019)     

ma 11 febr middag Adviesgesprekken OKR groep 8 
   (leerlingen groep 8 vrij) 
   na school en ’s avonds Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
di 12 febr hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
   schoolleidersopleiding 
  10.00-14.30 Gr. 4B bezoekt het Science Centre  
   Delft, continurooster tot 14.30 u. 
  middag Adviesgesprekken OKR groep 8 
   (leerlingen groep 8 vrij) 
           na school en ’s avonds Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
wo 13 febr middag Opleiding Kanjertraining voor een  
    deel van het team  
                   middag en avond Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
do 14 febr hele dag Directie tweedaagse Unicoz 
           na school en ’s avonds Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
vr  15 febr hele dag Directie tweedaagse Unicoz 
   11.30-12.15 Open podium groep 1/2D en 5A 
            middag Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
ma 18 febr 16.00-17.30 Teamvergadering 
di 19 febr 10.00-14.30 Gr. 4A bezoekt het Science Centre  
   Delft, continurooster tot 14.30 u. 
  hele dag Directeurenoverleg Unicoz 

  hele dag Annemieke Weijsters en Juf Kim  
   afwezig i.v.m. schoolleiders- 
   opleiding   
  20.00-22.00 Themabijeenkomst MR - GMR 
wo 20 febr 13.00-15.00 Vergadering unit 2 en 3  
  middag Opleiding Kanjertraining voor een  
    deel van het team  
   20.00-22.00 Medezeggenschapsraad 
do 21 febr middag Uitreiking OKR groep 8 
  -- ‘t schakeltje 
vr 22 febr hele dag Studiedag (kinderen vrij) 
25 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie    
 
 

  

Het Palet in het nieuws 
Afgelopen maandag was onze school in het nieuws i.v.m. mijn 
deelname aan de landelijke actie van de AVS (Algemene 
Vereniging van Schoolleiders).  
Zoals u ook in het nieuws heeft kunnen horen, heb ik lang 
getwijfeld over mijn deelname aan deze actie. Uiteindelijk heb 
ik, mede in het belang van mijn leerkrachten en de toekomst 
van uw kind, ervoor gekozen om hier aan mee te doen en een 
krachtig signaal af te geven.  
Helaas hadden wij in deze actieweek wederom te maken met 
een aantal zieke leerkrachten. Ik begrijp en betreur het dat ik 
hiermee een groot aantal ouders/verzorgers heb opgezadeld 
met problemen, omdat u uw kind(eren) deze week één of 
meerdere dagen thuis moest opvangen. Overigens hebben we 
voor opvang gezorgd als het voor u echt niet te regelen was. 
 

Maandagmorgen heb ik om 7 uur deelgenomen aan een 
interview op de radio NPO1, en er zijn diverse TV-opnamen op 
school gemaakt. Die dag waren er uitzendingen in het NOS-
journaal, op TV-West, Hart van Nederland (SBS 6), RTL 5 uur 
live en Jinek. 
Het meest uitgebreid was het interview op de radio NPO1. Voor 
geïnteresseerden hier een link naar die uitzending: 
https://www.nporadio1.nl/homepage/14471-oproep-aan-
scholen-om-zieke-docenten-niet-te-vervangen?tmpl=component 
 
 

 
Daarin eerst een interview met Petra van Haaren, de 
voorzitter van de AVS en daarna met mij. 
 

Ik realiseer mij dat er verschillend wordt gedacht over mijn 
deelname aan deze actie. In ieder geval wil ik u langs deze 
weg bedanken voor uw medewerking, uw begrip en onder-
steuning. 
Ondanks de huidige invallersproblematiek, gaan we de 
komende periode ons weer maximaal inspannen om bij 
ziekte of verlof de kinderen op school op te kunnen vangen.  
Echter er kunnen situaties ontstaan waarin het ons niet meer 
lukt en wij toch weer een beroep op u moeten doen om uw 

kind(eren) thuis op te vangen. We hopen en vertrouwen dan 
op uw begrip. 
Hans Koevoets, directeur 
 

Schaakteam Het Palet kampioen van 
Zoetermeer 
Tijdens het Zoetermeerse schoolschaaktoernooi in De 
Achtsprong op zaterdag 26 januari behaalde het team van 
Het Palet de eerste plaats. Een topprestatie van onze 
schakers. Gefeliciteerd! 
De Spelevaert en De Tjalk werden tweede en derde. 
 

 
 

Nationale onderwijsstaking op 15 maart 
In de week van 11 t/m 15 maart wordt er door verschillende 
vakbonden actie gevoerd voor meer investeringen in het 
onderwijs. Op vrijdag 15 maart wordt deze week afgesloten 
met een landelijke stakingsdag. 
Het merendeel van de leerkrachten van Het Palet staakt deze 
dag mee. Dit betekent dat de school deze dag gesloten zal 
zijn voor alle leerlingen. 
Wij staken voor goed onderwijs voor de kinderen van 

nu en voor de kinderen van de toekomst! 
 

 

https://www.nporadio1.nl/homepage/14471-oproep-aan-scholen-om-zieke-docenten-niet-te-vervangen?tmpl=component
https://www.nporadio1.nl/homepage/14471-oproep-aan-scholen-om-zieke-docenten-niet-te-vervangen?tmpl=component


 

NB. Hoewel het nog niet 100% zeker is dat deze 
landelijke staking op 15 maart doorgaat, willen we dit 
bericht alvast met u delen. 

 
Ouderavond ‘Mijn school is katholiek’ 
Afgelopen woensdag was er in de school een interessante 
ouderavond met als thema ‘Mijn school is katholiek’. 
De aanwezige ouders zijn geïnformeerd over de wijze waarop 
wij op Het Palet invulling aan geven aan identiteit en over de 
wijze waarop wordt samengewerkt met de Nicolaas-parochie.  
 

 
 

Ouders hebben hun verwachtingen ten aanzien de katholieke 
school uitgesproken en in boeiende groepsgesprekken n.a.v. 
foto’s hebben de ouders hun eigen ervaringen rond identiteit 
uitgewisseld. De avond werd afgesloten met een overweging 
rond een brandende kaars en de uitgekozen foto’s. 

 

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 
zomervakantie 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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