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Agenda (maandag 27 mei t/m vrijdag 14 juni 2019)      

27 mei t/m 31 mei Kinderen vrij i.v.m. studiedagen en 
Hemelvaartvakantie 
za  25 mei 10.00-14.00 Floravontuur wandeltocht 
ma 27 mei hele dag Studiedag team 
di 28 mei hele dag Studiedag team 
  hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
   schoolleidersopleiding 
wo 29 mei hele dag Studiedag team 
do 30 mei vrije dag Hemelvaart  
vr  31 mei vrije dag -- 

Als bijlage de eerder verzonden Lustrum-infobrief 
ma 3 juni hele dag Opening lustrumweek thema  
   ‘Kunst & Vliegwerk’ 
   Kunst & Cultuurdag met work- 
   shops 
  20.00-22.00 GMR-vergadering / voorzitters MR 

di 4 juni hele dag Wetenschap & Techniekdag met  
   workshops 
  hele dag Kim Vlaardingerbroek (vervanger juf  
   Anne Zegwaard) afwezig i.v.m.  
   Schoolleidersopleiding  
wo 5 juni ochtend Juffen en meestersdag (alle leer- 
   krachten vieren hun verjaardag);  
   uitstapje voor unit 3, 4 en 5 
do 6 juni hele dag  Sport & Bewegingsdag –  
   Sportdag / continurooster,  
   eindtijd 14.30 uur  
vr 7 juni ochtend Afsluiting lustrumweek –  
   eindtijd 13.15 uur   
zo 9 juni -- Pinksteren 
ma 10 juni vrije dag 2de Pinksterdag  
  Deze week start de afname van Cito toetsen 
di  11 juni hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
   schoolleidersopleiding 
wo 12 juni 8.20-8.45 Inloop kleutergroepen 
  13.30-14.30 Vergadering SVP  
  20.00-22.00 GMR-vergadering  
do 13 juni hele dag Gastlessen ‘Scherpzicht’ gr.7 en 8  
  16.00-17.30 Teamvergadering 
vr 14 juni ochtend Gastlessen ‘Scherpzicht’ kleuter- 
   groepen en groepen 3 en 4 
  -- ‘t schakeltje 
 
 

  

 

 

Welkom op school   

Langs deze weg heten we Timar in groep 
3A en Jake in groep 3B van harte welkom.   
We wensen hen een fijne en leerzame tijd 
toe bij ons op school. 

 
Tevredenheidspeiling 
In de periode voor de meivakantie hebben alle leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 en een deel van de ouders de 
tevredenheidspeiling ingevuld. De uitslagen hiervan zijn 
gepubliceerd op de website www.scholenopdekaart.nl  en deze 
willen wij graag met u delen. 
 

In de leerlingentevredenheidspeiling krijgen wij van de 
leerlingen als gemiddeld cijfer een mooie 8.3.  De duidelijke 
regels, de lessen, de lesstof en de geboden hulp door de 
leerkracht scoren  

 
hoog. Dit betekent voor ons dat de invulling van het 
unitonderwijs door de leerlingen positief wordt gewaardeerd.  
De ouders beoordelen de school met een mooie 7.7. Zij 
geven aan dat hun kind met plezier naar school gaat, zich er 
veilig voelt en tevreden is over de vakbekwaamheid van de 
leerkrachten.  
Uit deze peiling zijn ook een aantal ontwikkelpunten 
gekomen. Eén van de ontwikkelpunten is de 
informatievoorziening over hoe wij de kinderen op hun 
niveau uitdagen en de manier waarop wij informatie over 
kinderen delen met ouders. Dit betekent dat het verbeteren 
van onze communicatie als aandachtspunt wordt zien.  
 

 
 

De uitslagen van deze peiling stimuleren ons om door te 
gaan met ons onderwijsconcept, waarbij we vanuit onze visie 
samen de wereld willen ontdekken en de drie 
uitgangspunten; veiligheid en geborgenheid, onderwijs op 
maat en eigenaarschap centraal blijven stellen.  

 
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. 

http://www.scholenopdekaart.nl/


 

 

 

 

 

Open avond 
Wijktuin Rokkeveen  

 

Donderdag 6 juni 18.30 – 20.30 uur 
 

Thema 2019: Plant meer bloemen in je (school)tuin voor  

de wilde bij en de honingbij in Zoetermeer. 
 

 Info over de wilde bij en de honingbij (Yvonne Milan en Floris 

Keijzer) 

 Maak je eigen bijenkaarsje, verkoop van honing uit Zoetermeer 

(Yvonne Milan en Bart de Graaf) 

 Help de bij, koop een aardbei! (bij de plantenverkoop, Joke en 

Willy) 

 Laat je mooiste schooltuintje zien! 

 Speurtocht over de tuin (Lia ) 

 Kruiwagenrace, wie is de snelste van Rokkeveen? (Wouter en 

Kees van Leeuwen) 

 Broodjes bakken met een worstje boven de BBQ (Karin) 

 Tuinieren in de vierkante meterbak, info en quiz (Marjolijn) 

 Koffie, thee en limonade met homemade cake (Jovita en Ria vd 

Berg ) 

 Proeven en verkoop van onze heerlijke jam (Lia of via de 

koffiekraam?) 

 Koop een lootje en win een leuke prijs! (Saskia?) 

 Strippenkaarten zijn te koop bij de kassa (Stephanie) 
 

Spectrumsingel  50           info: 06-1132 6023  
 

Openingstijden:  
Maandag en dinsdag 13.00 – 15.30 uur  
Woensdag 09.00 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur 
Donderdag tot de zomervakantie 18.30 – 20.00 uur 
www.zoetermeer.nl/wijktuinen  / Facebook: wijktuin Rokkeveen 

 
Korfbal clinics 
Op zaterdag 8 juni vindt het schoolsporttoernooi Korfbal bij  
Phoenix plaats. Korfbalvereniging Meervogels heeft ook een 
aanbod voor het volgen van Clinics. 
Op woensdagavond  29 mei en 5 juni geven zij van 18.00 tot 
19.00 uur korfbal training op hun Meervogels veld, aan 
basisschool leerlingen, die op 8 juni mee gaan doen aan het 
schoolkorfbal toernooi.  
Als er teams zijn die mee willen doen, graag aanmelden via 

schoolkorfbal@zkvdemeervogels.nl  
Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. 
 

Met vriendelijke groet, Dennis de Cauwer 
combinatiefunctionaris sport & evenementen, 
Tel.nr. 06-28024646,  d.de.cauwer@zoetermeer.nl  

 

 
 

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 
 

  

Floravontuur Wandeltocht 
Wandel jij ook mee? Op zaterdag 25 mei vindt de 15e editie 
van de Floravontuur Wandeltocht plaats. Met afstanden 
tussen de 5 en 40 kilometer is de wandeling geschikt voor 
jong en oud. De 5 kilometer is een populaire afstand voor 
kinderen en wordt veel door gezinnen gelopen. Het parcours 
is uitermate geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. 
Meedoen? Inschrijven kan op de dag zelf bij het startbureau. 
Deze is bij SnowWorld Zoetermeer. Starten kan tussen 10.00 
uur en 14.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per 
persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen € 2,50. 
 

Meer informatie is te vinden op www.promotiezoetermeer.nl 
en www.zoetermeerbruist.nl Zie ook bijgaande flyer.  
 

Berichten voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
directie@palet.unicoz.nl)  
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