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Agenda (maandag 17 t/m vrijdag 28 juni 2019)      

Deze weken vervolg afname van Cito toetsen 
ma 17 juni 16.00-17.00 Teambreed unitoverleg 
  20.00-22.00 Vergadering medezeggenschapsraad 
di 18 juni ochtend Dansclinic groep 3B en 4B 
  hele dag Annemieke Weijsters en Kim  
   Vlaardingerbroek (vervanger juf  
   Anne Zegwaard) afwezig i.v.m.  
   Schoolleidersopleiding  
wo 19 juni ochtend Clinic atletiek groepen 5, 7 en 8 
  13.00-14.15 MT-overleg 
do 20 juni -- -- 
vr 21 juni -- -- 
ma 24 juni -- --  
di  25 juni -- -- 
wo 26 juni 8.45-10.00 IdeeKaffee voor de ouders van  
   unit 5 
  ochtend Clinic softbal groepen 5, 7 en 8 
  ochtend Praktische verkeersles kleuters:  
   Verkeerswandeling door de wijk 
do 27 juni 16.00-17.30 Zorgoverleg team 
  20.00-21.30 Vergadering ouderraad 
vr 28 juni -- -- 

  -- ‘t schakeltje 
 
 

  

 

Formatie - komend schooljaar 
Eind mei heeft het team tijdens de studie3daagse vergaderd 

over de groepsverdeling en planning voor het komend 

schooljaar. Een en ander wordt nu verder uitgewerkt. Omdat wij 

te maken hebben met vacatures binnen het team, kunnen we u 

nu nog niet informeren over de groepsverdeling in het komend 

schooljaar. 

We hopen u daarover in de volgende nieuwsbrief te kunnen 

informeren. 
 

Wel kunnen we al aangeven dat wij, ondanks het feit dat er te 

weinig kinderen op school zitten om 16 groepen te vormen, er 

toch voor kiezen om geen combinatiegroepen te vormen en 16 

groepen in stand te houden. Hoewel de personele bezetting een 

forse puzzel is, moet dit door onze werkwijze in units gaan 

lukken. 
  

Net als in het huidige schooljaar zullen de volgende groepen 

worden gevormd. 

 Unit 1 – de peuters van Kern kinderopvang 

 Unit 2 – groep 1/2A, 1/2B, 1/2C en 1/2D 

 Unit 3 – groep 3A, 3B, 4A en 4B 

 Unit 4 – groep 5A, 5B, 6A en 6B 

 Unit 5 – groep 7A, 7B, 8A en 8B 

  

Nieuw logo KC het Palet 
De opening van de lustrumweek was tevens de officiële start 
van Kindcentrum het Palet. Toen is ook ons nieuwe logo 
onthuld.  
Het nieuwe logo van Kindcentrum Het Palet bestaat uit twee 

paletten, die over elkaar zijn geschoven. De kleuren groen en 
geel zijn de kenmerkende kleuren uit het oude logo, de kleur 
blauw van Kern Kinderopvang is daaraan toegevoegd. Deze 
kleuren geven de samenwerking binnen het Kindcentrum van de 
Katholieke basisschool Het Palet en Kern Kinderopvang weer. 

 
Doordat de paletten over elkaar schuiven  wordt symbolisch 
een donker groene 'boom' zichtbaar. Deze boom 
symboliseert de ontwikkeling en de groei van ieder kind op 
Kindcentrum Het Palet. Door het ontdekken en ontwikkelen 
van talenten en kwaliteiten, geven wij de kinderen een goede 
basis voor hun toekomst in onze wereld. 
 

'Samen de wereld ontdekken' 
 

Lustrumweek 
Eén groot feest was het, de lustrumweek van 3 t/m 7 juni.  
De leerlingen hebben genoten van de spectaculaire opening 
van oud-leerling Jori Veldhuizen van Jovel Entertainment. 
Tevens werd tijdens deze opening ons nieuwe logo onthuld. 
Daarna waren er heerlijke cupcakes om de opening van het 
lustrum mee te vieren. 
 

 

De week werd verder gevuld met workshops gegeven door 
de leerkrachten van Het Palet en ONC Clauslaan. Ook kregen 
enkele groepen een workshop aangeboden door een 
gastdocent. Deze workshops stonden in het teken van Kunst 
& Cultuur en Wetenschap & Techniek. 
 

Op woensdag vierden de juffen en meesters hun 
verjaardagen. Helaas was op deze dag het weer niet al te 



 

best, maar toch is er in alle groepen een gezellig feest gevierd. 
Op donderdag stond de jaarlijkse sportdag op het programma. 
Gelukkig was het de hele dag droog en kon de sportdag van de 
groepen 5 t/m 8 ook buiten doorgang vinden. 
 

 
 

Op vrijdag was de spetterende afsluiting. De leerlingen hebben 
allemaal in een workshop van 45 minuten een optreden 
voorbereid. Het optreden op het plein was een waar feestje, 
kleuters op een djembé, de groepen 3 t/m 6 lieten hun 
danskunsten zien en de groepen 7 en 8 bleken over rap-talenten 
te beschikken. Zelfs het weer werkte mee, en zo stonden we 
vrijdag vol trots te genieten van alle talenten die er bij ons op 
school rondlopen. 
 

 
 
 

 

Deze lustrumweek is mede mogelijk gemaakt door Bakker 
Jongerius, zij waren zo vriendelijk om een gedeelte van de taart 
te sponsoren. Ook Albert Heijn Rokkeveen heeft ons 
gesponsord, in de vorm van groente & fruit voor de sportdag. 
 

We willen alle ouders bedanken die een bijdrage hebben 
geleverd aan het lustrum in welke vorm dan ook! Zonder jullie 
springkussen, pannenkoeken, cupcakes, ouderhulp, auto-rijders 
en nog héél veel meer, was het lustrum niet hetzelfde geweest! 
Namens de lustrumwerkgroep, Jolanda, Leonie & Chella 
 
HERINNERING: Betaling schoolkamp 

Herinnering voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van 
groep 7 die de bijdrage voor het schoolkamp in groep 8 nog niet 
(volledig) hebben overgemaakt. Eind juni moet het 
totaalbedrag van € 130,00 zijn overgemaakt op rekening NL75 
INGB 0000 7287 89 t.n.v. Schoolkamp basisschool Het Palet te 
Zoetermeer o.v.v. de naam en de groep van uw kind. 
NB. Het schoolkamp vindt plaats van 30 september t/m 3 
oktober a.s. 

 
 

Triest bericht 
Donderdag 30 mei is onze oud-collega Frans Lutz op de 
leeftijd van 66 jaar overleden. Frans heeft van 1989 tot 1999 
als leerkracht gewerkt op Het Palet. Frans was al geruime tijd 
ziek. We wensen zijn kinderen Anke en Jasper, de 
kleinkinderen en de verdere familie heel veel sterkte toe. 

 
Meester Hans gaat met pensioen 
Vrijdag 12 juli zal de hele dag in het teken staan van het 
afscheid van meester Hans. 
Ook u bent tussen 12.00 uur en 12.45 uur van harte welkom 
om van meester Hans afscheid te nemen in de aula van de 
school. 

 
IdeeKaffee 
Woensdagmorgen 26 juni zijn ouders/verzorgers van unit 5 
(de groepen 7 en 8) vanaf 8.45 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 5.  
 Welke positieve ervaringen? 
 Mogelijke verbetertips?   

 

We organiseren dit schooljaar het 
IdeeKaffee per unit. 
 

 

SamenLoop voor de Hoop 
Op 22 en 23 juni 2019 is de SamenLoop voor Hoop 
Zoetermeer. Een prachtig evenement voor iedereen die iets 
tegen kanker wil doen. Het is een 24-uurs wandelestafette, 
waarbij er samen met lotgenoten stilgestaan wordt bij kanker 
en het leven wordt gevierd. Tijdens de Loop zijn er 
optredens, verschillende ceremonies, een braderie en allerlei 
acties waarbij er geld wordt ingezameld voor KWF 
Kankerbestrijding. Door de saamhorigheid en openheid is dit 
tot een evenement uitgegroeid dat niemand onberoerd laat. 
 

Dit jaar is voor de derde keer de Samenloop voor Hoop in 
Zoetermeer, op het terrein van Atletiekvereniging Ilion. Net 
als voorgaande keren is er ook de 24 minuten durende 
KinderLoop. Op zondag 23 juni om 11.00 uur start deze 
KinderLoop. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen zich 
aanmelden via de website: Aanmelding Kinderloop 
De jonge deelnemers krijgen aan de start een paars 
SamenLoop-T-shirt en lopen in teams of worden begeleid 
door een volwassene.   

 

https://www.samenloopvoorhoop.nl/doe-mee/kidsloop/?samenloopId=58542&kinderloopId=74238&utm_medium=email


 

 
 
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. 

 

 
 

 

 
 

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)  

mailto:gvpalet@hotmail.com
mailto:directie@palet.unicoz.nl

