
 
 

Lustrum 2019 – Kindcentrum Het Palet 30 jaar 
 

Lustrumweek 3 t/m 7 juni 2019 
 
In deze informatiebrief willen we u informeren over de activiteiten die in de lustrumweek aan bod 
komen. Het thema van de lustrumweek is: Kunst & Vliegwerk. 
 
Misschien ten overvloede maar hier nog een keer de indeling van de groepen per unit.  
Unit 1: Kern Kinderopvang  
Unit 2: groep 1 en 2  
Unit 3: groep 3 en 4 
Unit 4: groep 5 en 6 
Unit 5: groep 7 en 8  
 

Maandag 3 juni – Kunst & Cultuur 
Op maandag openen wij op het schoolplein op 
spectaculaire wijze de lustrumweek. De kinderen 
verzamelen zich op de normale tijd in de klas. 
Vervolgens gaan de leerlingen onder leiding van de 
leerkrachten naar het schoolplein. U bent als ouder 
van harte welkom om deze feestelijke opening bij 
te wonen. Wilt u achter de heg gaan staan en liever 
niet in de natuurtuin? Dan kunnen alle kinderen 
het goed zien.  
 
Verder staat de maandag in het teken van de pijler Kunst & Cultuur. De leerlingen van unit 2 en 3 
blijven deze dag op school en zullen muzikale en creatieve workshops volgen. 
De leerlingen van unit 4 en 5 gaan voor workshops naar ONC Clauslaan. U hoort van de eigen 
leerkracht of er voor deze dag ouderhulp wordt gevraagd.  
Daarnaast zullen de leerlingen ook binnen de eigen unit creatieve workshops volgen.  
 
Binnen unit 4 en 5 gelden er afwijkende schooltijden:  
Voor de groepen 6 en 7 geldt voor deze dag een continurooster. Wilt u een lunchpakketje 
meegeven? 
Voor de groepen 6 geldt dit continurooster i.v.m. het op tijd aanwezig zijn voor de workshops op 
ONC Clauslaan. Zij zullen op school eten met de eigen leerkracht. Voor deze kinderen is de eindtijd 
14.30 uur op Het Palet.  
Voor de groepen 7 is dit i.v.m. de deelname aan de Super7Dag op ONC Clauslaan. Zij zullen op het 
ONC lunchen en de dag eindigt daar om 14.45 uur. Zij zullen met de leerkrachten terug naar school 
fietsen en om 15.00 uur uit zijn.  
 
Unit 5 gaat op de fiets naar ONC Clauslaan, zij dienen deze dag op de fiets naar school te komen.  
 
 



Dinsdag 4 juni – Techniek & Wetenschap 
Op dinsdag hebben de leerlingen van unit 2 en 3 wederom 
workshops. Deze keer staan de workshops in het teken van 
Techniek & Wetenschap. De workshops vinden plaats op 
school. 
 
Unit 4 en 5 zullen opnieuw workshops volgen op ONC 
Clauslaan.  
Voor de groepen 8 geldt op deze dag een continurooster 
i.v.m. het op tijd aanwezig zijn op ONC Clauslaan. Wilt u een 
lunchpakketje meegeven? De kinderen eten met de eigen 
leerkracht in de klas. Voor deze kinderen is de eindtijd 14.30 uur op Het Palet.  
Ook zullen de kinderen van unit 4 en 5 workshops binnen de eigen unit volgen over Techniek & 
Wetenschap.  
 
Unit 5 gaat op de fiets naar ONC Clauslaan, zij dienen deze dag wederom op de fiets naar school te 
komen.  
 

Woensdag 5 juni – Juffen- en meestersfeest 
Op woensdag zijn alle juffen en meesters jarig.  
Unit 2 viert dit in de eigen groepen met als thema 
‘Circus’.  
Unit 3 viert deze dag op Speelboerderij Het 
Buitenbeest.  
Unit 4 viert de verjaardagen op Bouwspeeltuin 
Maeterlinck in Rotterdam. 
Unit 5 viert de verjaardagen in het Balijbos. Zij gaan 
hier op de fiets naartoe.  
 
Unit 3 en 4 zoeken ouders die graag willen rijden en 
begeleiden. De intekenlijsten hiervoor hangen bij de 
klas.  
De leerkrachten vieren hun verjaardag en daar hoort natuurlijk een feestelijke traktatie bij. De 
leerlingen hoeven deze dag dan ook geen drinken en/of tussendoortje mee te nemen.  
 

Donderdag 6 juni – Sport & Bewegen 
Op donderdag hebben alle groepen sportdag.  
 
Sportochtend unit 2: in en om de school 
Sportochtend unit 3: Gymzaal De Vlieger (Groen-Blauwlaan) 
Sportdag (gehele dag) unit 4 en 5: Gymzaal De Veur + veld  
 
Unit 2 en 3 eten op school en voor hen is er ’s middags een 
leuke verrassing.  
Op deze dag geldt voor alle groepen een continurooster, alle 
kinderen zijn om 14.30 uur uit. Voor deze dag moeten alle 
leerlingen een lunchpakketje meenemen. Informatie vanuit de sportdag-werkgroepen heeft u 
inmiddels ontvangen. 
 
 
 



 

Vrijdag 7 juni – Feestelijke afsluiting 
Deze ochtend bestaat voor de leerlingen uit muzikale workshops die worden verzorgd door  
‘maX Music’. Voor de ouders wordt er een optreden voorbereid. De optredens zullen plaatsvinden 
van 12.15 tot 13.15 uur.  
Voor de optredens willen we graag met de kinderen een pannenkoekenlunch houden. Hiervoor zijn 
we op zoek naar pannenkoekenbakkers. Hiervoor kunt u zich intekenen op de lijst die bij de groep 
hangt. Als u zich inschrijft, wilt u dan ongeveer 25 pannenkoeken bakken?  
Op de intekenlijst is ook ruimte om u in te tekenen om schenkstroop of poedersuiker mee te geven.  
 
Heeft uw kind een voedselallergie? Wilt u dan zelf voor een feestelijk lunchpakket zorgen?  
 
Voor alle leerlingen geldt deze dag een eindtijd van 13.15 uur. Indien dit echt niet mogelijk is, kunt u 
dit aangeven bij de eigen leerkracht van uw kind, de eindtijd blijft dan 12.15 uur.  
 

 
 
 

In dit schema kunt u de afwijkende eindtijden per groep terugvinden:  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2    Continurooster 
Eindtijd 14.30 uur 

Eindtijd 
13.15 uur 

Groep 3    Continurooster 
Eindtijd 14.30 uur 

Eindtijd 
13.15 uur 

Groep 4    Continurooster 
Eindtijd 14.30 uur 

Eindtijd 
13.15 uur 

Groep 5    Continurooster 
Eindtijd 14.30 uur 

Eindtijd 
13.15 uur 

Groep 6 Continurooster 
Eindtijd 14.30 uur 

  Continurooster 
Eindtijd 14.30 uur 

Eindtijd 
13.15 uur 

Groep 7 Super7Dag 
Continurooster 
Eindtijd 15.00 uur 
Fiets mee 

Fiets mee Fiets mee Continurooster 
Eindtijd 14.30 uur 

Eindtijd 
13.15 uur 

Groep 8 Fiets mee  Continurooster 
Eindtijd 14.30 uur 
Fiets mee  

Fiets mee Continurooster 
Eindtijd 14.30 uur 

Eindtijd 
13.15 uur 

 


