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Agenda (zaterdag 11 t/m vrijdag 24 mei 2019)      

za 11 mei -- Schoolfotograaf voor foto’s van  
   broertjes/zusjes of van het gezin 
zo  12 mei -- Moederdag 
ma 13 mei hele dag Bus schooltandarts aanwezig 
  16.00-17.30 Teamvergadering 
  20.00-22.00 Medezeggenschapsraad 
di 14 mei hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
   schoolleidersopleiding 
  20.00-21.30 Ouderraad 
wo 15 mei 13.30-17.00 BHV-cursus (deel van het team) 
do 16 mei -- -- 
vr  17 mei -- -- 
ma 20 mei hele dag Bus schooltandarts aanwezig  
   Gastles gr. 5 en 6 ‘Gezonde les’ 
  18.00-20.00 Avondvierdaagse 
di 21 mei hele dag Directeurenoverleg Unicoz 
  hele dag Annemieke Weijsters en Kim  
   Vlaardingerbroek (vervanger juf  
   Anne Zegwaard) afwezig i.v.m.  

   schoolleidersopleiding 
  18.00-20.00 Avondvierdaagse 
wo 22 mei 13.00-14.15 MT-overleg 
  18.00-20.00 Avondvierdaagse 
do 23 mei hele dag  Verkiezingen Europees parlement  
   (leerplein unit 3/aula) 
  16.00-17.00 Teambreed unitoverleg 
  18.00-20.00 Avondvierdaagse 
vr 24 mei 11.30-12.15 Open podium groep 3A en 4A 
  -- ‘t schakeltje  
 

 

  

 
 

Welkom op school   

Langs deze weg heten we Max in groep 
1/2B en Karina in groep 6B van harte 
welkom.   
We wensen hen een fijne en leerzame tijd 
toe bij ons op school. 

 

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! 

 

Schoolfotograaf 
Aanstaande zaterdag hebben veel ouders zich ingeschreven voor 
de populaire broertjes/zusjes foto. We hebben een strakke 
planning waarbij 1 foto in 2 minuten tijd wordt gemaakt, u dient 
dus op tijd aanwezig te zijn. De foto's worden gemaakt voor een 
green-screen. Voordeel hiervan is dat u zelf de achtergrond van 
de foto kiest. Nadeel is dat u geen groene kleding kan dragen.  
Het is belangrijk dat er dus helemaal geen groen in uw 
kleding te zien is, geen groene blaadje, streepje, bolletje. Geen 
groene kettinghanger, armband of oorbellen, helemaal geen 
groen!  

 
Als u daarmee rekening houdt, kunnen wij onze planning 
handhaven en iedereen op tijd op de foto krijgen. 
 

Heeft u nog vragen of kunt u onverhoopt niet (gaan we niet 
van uit) zijn wij bereikbaar via 0615064587, Monica Zomer. 
Groet, Petra en Monica vanuit de Ouderraad 

 

Pijler Sport & Bewegen 
Vrijdag 12 april is de pijler Sport & Bewegen van start gegaan. 
Vrijdag 28 juni is de sluiting van deze pijler. In deze periode 

houden we ons hoofdzakelijk 
sportief bezig met verschillende 
activiteiten. Daarnaast wordt er 
ook extra aandacht besteed aan 
verzorging en gezonde voeding. 

 
 

Wij zoeken u! 
Heeft u affiniteit met sport, bewegen en/of gezond gedrag 
(bijvoorbeeld tandarts, mondhygiënist, doktersassistent, 
yogalerares, diëtiste etc.)? Vindt u het leuk om ons te helpen 
bij de pijler sport en bewegen?  
Het kan op diverse manieren: een sportles geven, voorlichting 
geven over een bepaald beroep.  

Opgeven kan via de mail: tanya.westerhoff@palet.unicoz.nl  
Met sportieve groet, de werkgroep 

 

Sportdag – hulpouders gezocht   
Donderdag 6 juni is het voor alle groepen weer zover, de 
sportiefste dag van het schooljaar, namelijk: de sportdag!  
 Voor groep 1-2 is het een sportieve ochtend op school 

van 08:30-11:30 uur; 
 Voor groep 3-4 is het een sportieve ochtend in de zaal 

aan de Groenblauwlaan (waar de leerlingen ook altijd 
gym hebben) van 08:30-12:00 uur; 

 Voor groep 5-8 is het een sportieve dag in sporthal De 
Veur en het ernaast gelegen veld van 08:30-14:30 uur.  

 

Voor deze sportieve dag zijn wij op zoek naar hulpouders. 
Enige tijd geleden is er een brief meegegeven aan uw 
kind(eren) hierover. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers 
van groep 3-4 & groep 5-8 ook een mail ontvangen.  

mailto:tanya.westerhoff@palet.unicoz.nl


 

Er hebben zich nog niet voldoende ouders aangemeld. 
Mocht u kunnen en willen helpen deze dag (of een deel van de 
dag), dan kunt u zich opgeven door: 
1. Het strookje van de uitgedeelde brief in te leveren bij:  

 Juf Jolanda (groep 1/2C  Voor het helpen bij de 

sportochtend van groep 1-2) 
 Juf Mandy (groep 4A  Voor het helpen bij de 

sportochtend groep 3-4) 
 Meester Aad-Jan (groep 8B  Voor het helpen bij een 

deel van/gehele sportdag van groep 5-8)  
2. De benodigde gegevens (uw naam + achternaam, naam 

kind + groep kind, welk deel/welke delen van de dag u kunt 
helpen & uw 06-nummer) te mailen naar 
marloes.hoonhoud@palet.unicoz.nl 

 

Sportieve groet, Marloes Hoonhoud (vakleerkracht gym), 
namens de werkgroep van de pijler Sport & Bewegen 

 

Avondvierdaagse 
Nog heel even en dan gaat de avond 4 daagse van start.  
Maandag 20 mei a.s. om 18.00 uur starten we met een groep van 
123 kinderen vanaf de Markt in het Stadshart voor 5 of 10 km. 
Alle kinderen die staan ingeschreven ontvangen in de loop van 
volgende week een shirt van school, een key-koord met daaraan 
een deelnemerskaart en een brief met informatie. Het shirt en 
key-koord zijn in bruikleen en worden na afloop van de avond 4 
daagse weer ingeleverd. 

 
We lopen 4 dagen lang en hopen op mooi weer maar ook met 
regen gaat het gewoon door. Wij volgen de keuze van de 
organisatie van de avond 4 daagse. Het is een weer feest om 4 
dagen te mogen lopen! Wij hebben er zin in! 
Een wandelgroet van Annie Rövekamp en Monica Zomer 

 

Voorronde NK Knikkeren Zoetermeer 
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar oud en wil jij de knikkerkampioen 
van jouw gemeente én van heel Nederland worden? Op 

woensdag 15 mei wordt er een NK Knikkervoorronde 
georganiseerd in de gemeente Zoetermeer. Schrijf je gratis in 
voor het Nederlands Kampioenschap Knikkeren 2019 op 
www.nkknikkeren.nl! Je ontvangt een bevestigingsmail met 
daarin meer informatie over het tijdstip, de juiste locatie en meer 
praktische informatie. 

Is de voorronde in jouw gemeente al 
geweest, of heb je jezelf nog niet 
geplaatst voor de finaledag in 
Ouwehands Dierenpark Rhenen? 
Schrijf je dan snel in voor de extra 
voorronde op de finaledag. Deze 
wordt in de ochtend gehouden en 
hierbij kan jij je alsnog plaatsen voor 
de grote finale en Nederlands 
Kampioen Knikkeren worden! 
 

Indien je nog vragen hebt, kun je mailen naar de volgende e-
mailadressen:  
j.huurman@zoetermeer.nl 
d.de.cauwer@zoetermeer.nl 
 

Sportieve groetjes, Gymjuf Marloes 

Korfbaltoernooi 
 

Jongens en meisjes, 
 

Het is alweer tijd om je in te gaan schrijven voor het volgende 
schoolsporttoernooi, namelijk; het korfbal toernooi. Dit 
toernooi is bedoeld voor de groepen 3 t/m 8.  
Het korfbal toernooi wordt gehouden op zaterdag 8 juni 
2019 van 09:00-15:30 uur bij Sportvereniging Phoenix (Van 

Doornenplantsoen 2, 2722 ZA te Zoetermeer).  

 
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 16 mei 2019.  
 

Sportieve groetjes,  
Juf Marloes (gym juf) & Juf Jolanda 

 
Atletiektoernooi 
 

Jongens en meisjes, 
 

Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat ook 
het laatste schoolsporttoernooi, namelijk; het atletiek 
toernooi er weer aan komt! 
Het atletiektoernooi wordt gehouden op woensdag 19 juni 
2019 van 13:00-17:30 uur bij Ilion Zoetermeer (Van der 
Hagenstraat 36, 2722 NT Zoetermeer). 
 

Het atletiektoernooi is speciaal voor de groepen 5 t/m 8. De 
jongens van groep 5 & 6 zullen tegen elkaar sporten. Hetzelfde 
geldt voor; de meisjes van groep 5 & 6, de jongens van groep 
7 & 8 en de meisjes van groep 7 & 8. 
 

Het atletiektoernooi is net als 
het tafeltennistoernooi, een 
individueel toernooi.  
Het toernooi bestaat uit 
verschillende atletiek onder-
delen als: verspringen, 
sprinten, hoogspringen, 
vergooien. 
 

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 23 mei 2019. 
 

Sportieve groetjes,  
Juf Marloes (gym juf) & Juf Jolanda 

 

Wijzigingen schoolapp 
Er is een wijziging in de ontvangst van pushberichten in de 
schoolapp. Als u een pushbericht ontvangt, dan is dat 
gekoppeld aan een nieuwsbericht. U kunt dan het volledige 
bericht lezen onder de knop Nieuws. Als het een pushbericht 
betreft voor de groep van uw kind, dan kunt u het volledige 
bericht lezen onder Groepen en vervolgens onder de groep 
van uw kind. Voor het lezen van groepsberichten heeft u van 
de groepsleerkracht een QR-code ontvangen. 
De knop Berichten is verwijderd uit de app.  
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Schoolfruitbeleid 

dinsdag en donderdag fruitdag 
Nu de gratis groente- en fruitverstrekking voorbij is, houden wij 
de dinsdag en donderdag aan als vaste fruitdag. We verzoeken  u 
aan uw kind op die dagen een portie groente of fruit 
(schoongemaakt) mee te geven. Dit wordt gezamenlijk in de klas 
gegeten tijdens de kleine pauze.   

  

Wij vinden het wenselijk dat u op de overige dagen ook groente 
en/of fruit meegeeft aan uw kind. Dit beleid zien wij als een 
waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen voor 
nu én later als ze groot zijn. 

 
Ouderraad zoekt hulp 
De ouderraad is een gezellige club van ongeveer 15 ouders die 
zich inzet bij verschillende activiteiten zoals de schoolreis, 
Sinterklaas en sportdagen. De ouderraad ondersteunt het team 
van leerkrachten bij de organisatie en uitvoering van de activiteit 
en is niet betrokken bij onderwijskundige zaken. 
De ouderraad vergadert om de maand in de avond. De activiteiten 
worden op basis van interesse verdeeld in werkgroepen.  
De werkgroepen bestaan uit leerkrachten en ouders uit de 
ouderraad die de voorbereiding van een activiteit uitwerken. 
Omdat de ouderraad op dit moment veel ouders heeft met 
kinderen in de bovenbouw zijn we op zoek naar nieuwe leden. 
Vind jij het leuk om door het jaar te helpen bij 2 of 3 activiteiten? 
Neem dan gerust even contact op met de voorzitter van de 
ouderraad (Monica Zomer, 0615064587) of spreek een 
ouderraadslid aan op het schoolplein.  
Wil je wel graag iets extra doen voor de school, maar ben je niet 
in de gelegenheid om op schooldagen te ondersteunen? Ben je 
goed met cijfers? Dan zijn we ook op zoek naar jou!  
Graag verwelkomen we jou als onze nieuwe penningmeester! 
We hopen jou te mogen ontmoeten! 
Groeten uit de ouderraad 

  
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 

 
Kennismakingscursus hockey 
MHCZ is de hockeyvereniging in Zoetermeer. Bij ons kan iedereen 
op zijn/haar eigen niveau hockeyen.  
Wil jij weten of hockey iets voor jou is? Dan ben je welkom op de 
kennismakingslessen in mei/juni. Die worden gegeven door onze 
eigen junioren.  
 

 
 

 Zondag 19 mei 2019 van 13.00 tot 14.00 uur is de 
eerste training. 

 Ben je tussen de 5 en 13 jaar? Dan ben je welkom!  
 Je betaalt € 5 per les.  
 
Een vriendje of vriendinnetje meenemen? Gezellig! Er zijn 
hockeysticks voor iedereen en de trainers hebben er zin in! 
Inschrijven kan via www.kennismakingscursus.nl  

 

Kennismakingscursus 
tafeltennis             
Lijkt het je leuk om te leren tafel-
tennissen? 
In de maand mei/juni wordt er bij 
tafeltennis vereniging Zoetermeer 
(TAVERZO) een kennismakingscursus gegeven. 

Alle kinderen van groep 3 t/m 
8 kunnen zich inschrijven voor 
deze leuke cursus. 
 
 
 

 

Informatie over de tafeltenniscursus 
Cursusdag:      vrijdag 
Cursustijden:     16.00 - 17.15 uur 
Cursusdata:        3, 10, 17, 24, 31 mei en 7 juni 2019 
Adres:             Willem Alexanderplantsoen 4 
Kosten:            € 15,-- 
  

Wil je meedoen? Schrijf je dan in bij hoofdtrainer Sven 
Groot:   sven@taverzo.nl 

  

Beleef de 112 Veiligheidsdag 
Heb je altijd al eens met een echte brandweerspuit willen 
spuiten? Of op een politiemotor willen zitten? Benieuwd hoe 
de brandweer een auto openknipt bij een beknelling? Kom 
zaterdag 18 mei naar de 112 Veiligheidsdag en beleef de 
wereld van politie, brandweer, handhaving en andere 
hulpdiensten. Op het evenemententerrein bij Silverdome kun 
je van 10.00 uur tot 16.00 uur van alles beleven. Voor jong en 
oud! Dit jaar bezoeken de helden van Paw Patrol de 112 
veiligheidsdag! Kom ook langs en ontmoet Chase en Marshall. 
 

Demonstraties 
Burgemeester Aptroot opent samen met Paw Patrol de dag om 
10.30 uur. Daarna start het programma. Gedurende de hele 
dag vinden verschillende demonstraties plaats. Hoe werken 
hulpdiensten samen bij een ernstig verkeersongeluk? Hoe 
houdt de politie een vuurwapen gevaarlijke verdachte aan? En 
wat kunnen de politiepaarden? 
 



 

 
 

Voertuigen 
Op het terrein staat een groot aantal voertuigen waaronder 
politievoertuigen, brandweerwagens (uitrukwagen en een 
hoogwerker), ambulance en antieke brandweer- en 
politievoertuigen. Ook kun je legervoertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog met een geschut 
en rupsbanden bekijken. Je kunt ze van dichtbij en van binnen 
bekijken. De traumahelikopter zal, als het werk het toelaat, 
landen op een van de grasvelden naast het Silverdome. 
 

Kinderprogramma 
Kinderen kunnen alle voertuigen van dichtbij bewonderen of een 
foto laten nemen op de politie- of brandweermotor. Ook kun je 
zelf spuiten met een brandweerspuit bij de spuithuisjes en een 
prachtige wond laten schminken op hand of gezicht. En wat dacht 
je van een meet & greet met Marshall en Chase van Paw Patrol? 
 

Deelnemers 
Ook andere organisaties doen aan deze dag mee, waaronder de 
Zoetermeerse Reddingsbrigade, de dierenambulance, de 
Brandwondenstichting, HartslagNu en het Rode Kruis. Ook is er 
een informatiemarkt met kramen van Buurtpreventie, 
politievrijwilligers, de wijkagenten, MBO Rijnland en de 
dierenpolitie. 
Kom je ook? Kijk voor het volledige programma op 
www.zoetermeerveilig.nl 
 
 

 
 
 
 

 
 
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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