
’t schakeltje,      31ste jaargang,     aflevering 13 ,    15 maart 2019 
______________________________________________________________________________________________________

 

Agenda (maandag 18 t/m vrijdag 29 maart 2019)      

vr 15 mrt vrije dag Onderwijsstaking 
ma 18 mrt ochtend Groepen 6 voorstelling ‘Spinder’ in  
   het Stadstheater 
  13.15-14.15 Groep 4A praktische verkeersles 
  14.15-15.15 Groep 4B praktische verkeersles 
di 19 mrt hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
   schoolleidersopleiding 
  8.45-9.45 Groep 5A praktische verkeersles 
  10.45-11.45 Groep 5B praktische verkeersles 
  13.15-14.15 Groep 6A praktische verkeersles 
  14.15-15.15 Groep 6B praktische verkeersles 
wo 20 mrt hele dag Verkiezingen Provinciale staten  
    (leerplein unit 3)  
  9.00-10.00 Groep 1/2A verkeersles oversteken 
  10.45-11.45 Groep 1/2B verkeersles oversteken 
   middag Kanjertraining (deel van het team) 
do 21 mrt ochtend Kangoeroewedstrijd gr. 5 t/m 8 
  8.45-9.45 Groep 8A praktische verkeersles 
  9.45-10.45 Groep 8B praktische verkeersles 
   16.00-17.30 Teamvergadering  
vr  22 mrt ochtend Groepen 3A en 3B verkeersles  
   ‘Wandeling door de wijk’ 

  9.00-10.00 Groep 1/2C verkeersles oversteken 
  10.45-11.45 Groep 1/2D verkeersles oversteken 
   11.30-12.15 Open podium groep 1/2A en 7A 
ma 25 mrt 16.00-17.00 Teambreed unit-overleg 
  19.30-22.00 Vergadering GMR 
di 26 mrt hele dag Directeurenoverleg Unicoz 
  hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
   schoolleidersopleiding 
wo 27 mrt 8.45-10.00 IdeeKaffee voor ouders van Unit 2  
  ochtend Groepen 8 gastles door een ouder  
   i.v.m. ‘De week van het geld’ 
do 28 mrt -- -- 
vr 29 mrt -- ’t schakeltje 
 
 

  

  

Welkom op school   
Langs deze weg heten we Levi en Ishaya 
in groep 1/2A, Ishanvi in groep 1/2C en 
Chloë in groep 1/2D van harte welkom.   
We wensen hen een fijne en leerzame 
tijd toe bij ons op school. 

 

IdeeKaffee 
Woensdagmorgen 27 maart zijn ouders/verzorgers van unit 2 
(de groepen 1/2) 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 2.  
 Welke positieve ervaringen? 
 Mogelijke verbetertips?   

 

We organiseren dit schooljaar het 
IdeeKaffee per unit. 
 

De volgende bijeenkomst is gepland op: 

Woensdag 26 juni 2019 8.45-10.00 uur voor unit 5 

 

 

Triest bericht 
Afgelopen twee weken was Rita Bos, onze intern begeleider, 
afwezig i.v.m. ernstige ziekte en overlijden van haar moeder. 
We wensen Rita en haar familieveel sterkte toe met dit 
verlies. 

 

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! 

 

Prijsuitreiking schoolschaaktoernooi 
Woensdag 20 februari zijn de prijzen uitgereikt aan alle 

deelnemers van het schoolschaaktoernooi. Vanuit de groepen 
3 t/m 8 hebben hier 26 kinderen aan deelgenomen.  
Elke deelnemer kreeg een vaantje, er was een 1ste, 2de en 3de 
prijs voor de winnaars van elke groep en de schoolkampioen 
kreeg de grote wisselbeker. 
 

 
 

Op bovenstaande foto de winnaars van de groep 4. 
 

Onze beste drie schakers van dit toernooi:  
1ste Guido (2230 punten), 2de Casper (2200 punten) en  
3de Bram (2000 punten) 
 

 
 

Veel dank aan meester Wouter en juf Lotte, die het toernooi 
hebben georganiseerd en begeleid. 



 

Koningsspelen 
Koningsontbijt en 
                 Sponsorloop 
 

Vrijdag 12 april doen wij mee met 
de Koningsspelen. We starten de 
dag met het Koningslied en het 

Koningsontbijt.  
Aansluitend organiseert de stichting 
“Vrienden van het Palet” een 
sponsorloop op het grasveld aan het Barietgeel. De kinderen 
van groep  1 t/m 8 lopen mee.   
 
Vrijdag 29 maart krijgen de kinderen de sponsorlijsten mee en 
ontvangt u meer informatie. 
 

Er wordt voor 3 doelen gelopen: 
 Stichting Dierenlot 
 Stichting Manasu in India (weeshuizen) 
 Het Palet - voor de verdere aanschaf en onderhoud 

van laptops en tablets   
 

U bent van harte uitgenodigd om uw kind te komen 
aanmoedigen! Wij hopen dat het een dag wordt met stralend 
weer!    

 

Inschrijven voor de avond-4-daagse 
Beste ouders/verzorgers, ook dit jaar lopen we vanuit school 

mee met de avond-4-daagse. Doet uw kind ook weer mee?  

De avond-4-daagse is dit jaar van maandag 20 mei t/m 

donderdag 23 mei.  

De avond-4-daagse wordt voor school georganiseerd vanuit de 

ouderraad. Dit betekent dat 

leerkrachten niet mee moeten 

lopen. Uiteraard zijn er  

leerkrachten die al hebben 

toegezegd een dagje mee te 

lopen met deze gezellige groep. 

Kinderen lopen samen met 

ouder/verzorger, u bent dus zelf verantwoordelijk voor uw kind. 

U kunt ook inschrijven voor de 10 kilometer. De 10 kilometer is 

aan te bevelen vanaf groep 5/6. We gaan er vanuit dat u nog 

steeds met uw kind mee loopt.  
 

Er zijn nog twee momenten dat u uw kind kan inschrijven op het 

leerplein van unit 3 (aula):  

 Woensdag 20 maart om half 9 en 12:15 uur   

 Vrijdag 22 maart om half 9 en 12:00 uur  

De kosten voor de inschrijving zijn net als vorig jaar € 6,--.   

We hopen op een grote groep Palet-wandelaars en gaan er een 

leuke en sportieve week van maken. 

Groet, Annie en Monica, namens de ouderraad. 
 

Schoolfotograaf 
 

Say cheese!!  
Kom jij weer in je mooiste 
kleren naar school om een 
waanzinnig mooie foto van 
jezelf en je klasgenoten te laten 
maken door de school-
fotograaf? Ja natuurlijk!!  

 
Op maandag 6 mei, dinsdag 7 mei en zaterdag 11 mei is de 
schoolfotograaf op Het Palet!  
Op maandag en dinsdag zullen de portretfoto’s en klassenfoto’s 
worden gemaakt. Hierbij zal rekening worden gehouden met 
gymdagen, de exacte planning zal op een later moment bekend 
worden gemaakt.  

Op zaterdag 11 mei is er de mogelijkheid tot het maken van 
een broertjes en/of zusjes foto of een gezinsfoto. Hiervoor 
volgt een intekenlijst.  
Foto’s worden gemaakt voor een green-screen, hierdoor kunt 
u als ouder zelf de achtergrond kiezen. 

 
Nationale onderwijsstaking 15 maart 
Vandaag is de school gesloten i.v.m. onze deelname aan de 
Nationale onderwijsstaking. 
 

Wij staken voor goed onderwijs voor de kinderen van 
nu en voor de kinderen van de toekomst! 
 

Via deze weg willen wij u bedanken voor 

uw medewerking en ondersteuning. 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Trainingsaanbod schoolvoetbaltoernooi 
 

Beste ouders,verzorgers, maar vooral leerlingen, 
 
Over een paar weken staat het schoolvoetbaltoernooi alweer 
gepland. Een toernooi waar bijna alle scholen uit Zoetermeer 
aan meedoen.  
Het is altijd een leuke en fanatieke dag voor de kinderen. 
Afgelopen jaren hoorden we vaak in de aanloop van het toernooi 
kinderen roepen: "Kom we gaan trainen vanmiddag". 
 

Wij, van FC Zoetermeer vinden dat zo'n leuk initiatief van de 
kinderen, dat wij ze graag deze training willen aanbieden. 
 

Op vrijdagavond 29 maart van half zes tot half zeven kan een 
team (dat zich ingeschreven heeft) een training volgen bij  
FC Zoetermeer onder begeleiding van een trainer van  
FC Zoetermeer. 
 

Wel verwachten wij dat elk team een begeleider meeneemt die 
de trainer assisteert. 
 

Dus lijkt het jouw team leuk om extra goed voorbereid te 
starten aan het schoolvoetbaltoernooi, schrijf je dan snel in. 
 

Er kunnen zich 16 teams inschrijven, maar bij afkeur van de 

grasvelden blijven er nog maar 8 plaatsen over op het 
kunstgras. 
 

Schrijf je dus snel in: trainingschoolvoetbalfcz@gmail.com  
Vermeld even welk team je bent, wie de begeleider is en op 
welk nummer hij/zij bereikbaar is. 
 

Misschien tot snel bij FC Zoetermeer. 

 

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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