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Agenda (vrijdag 22 februari t/m vrijdag 15 maart 2019)     

vr 22 febr hele dag Studiedag (kinderen vrij) 
25 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie    
ma 4 maart ochtend Hoofdluiscontrole 
di 5 maart hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
   schoolleidersopleiding 
wo 6 maart -- Aswoensdag – begin van de vasten- 
    tijd (40 dagen) 
   8.20-8.45 Inloop kleutergroepen 
   ochtend  Bezoek van leerkrachten bs. De  
    Wereldwijzer uit Alphen a/d Rijn 
   middag BHV-cursus (deel van het team) 
do 7 maart -- --  
vr  8 maart ochtend Bezoek Ontdekhoek in Rotterdam  
    groep 5A en 5B 
   11.30-12.15 Open podium groep 1/2B en 6B 
ma 11 mrt -- -- 
di 12 mrt hele dag Juf Kim afwezig i.v.m. schoolleiders- 
   opleiding (juf Anne Zegwaard vervangt)  
wo 13 mrt 13.00-14.15 MT-overleg  
  14.30-15.30 Overleg Stichting Vrienden v.h. Palet  
do 14 mrt 20.00 Ouderraad 
vr 15 mrt vrije dag Onderwijsstaking 
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Tafeltennis- en voetbaltoernooi  
 

Tafeltennistoernooi 
Maandag 25 februari (de maandag in de voorjaarsvakantie) 
vindt het tafeltennistoernooi plaats. 10 leerlingen onder leiding 
van juf Susanne (groep 4B) Zij zal namens Het Palet een deel 
van de dag aanwezig zijn. Alvast heel veel sportplezier gewenst! 
Nu kan er alweer ingeschreven worden voor het volgende 
schoolsporttoernooi.  

 
Voetbaltoernooi 
Woensdag 3 en 10 april 2019 vindt het 
voetbaltoernooi plaats. Dit toernooi is speciaal 
voor groep 5 t/m 8.  
 

Woensdag 3 april 2019 - 13:00 uur - 17:00 uur  
 Jongens groep 5-6 (DWO & SV Oosterheem) 
 Jongens groep 7-8 (FC Zoetermeer & DSO) 
 
Woensdag 10 april 2019 - 13:00 uur - 17:00 uur 
 Meisjes groep 5-6 (SV Oosterheem)  
 Meisjes groep 7-8 (DWO)  
 Finale dag jongens groep 5-6 (FC Zoetermeer) 
 Finale dag jongens groep 7-8 (DSO)  
 

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 donderdag 7 maart 2019. Let op! Elk team dient te 
bestaan uit minimaal 7 spelers/speelsters plus maximaal 3 
reservespelers. Zonder teambegeleider wordt het team niet 
ingeschreven! 
Sportieve groetjes,  Juf Marloes (gym juf) & Juf Jolanda 

 
 
 

 

 
Nationale onderwijsstaking 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! 
 

 
 

Gelijktijdig met deze nieuwsbrief ontvangt u een brief 
van ons bestuur over de Nationale onderwijsstaking. 
Anders dan in die brief staat, is binnen ons team het 
besluit al genomen over deelname aan deze staking. 

 

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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