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Agenda (maandag 1 t/m vrijdag 12 juli 2019)     

ma 1 juli ochtend Praktische verkeersles groepen 4  
   “Wandeling in de wijk” 
  -- Tafeltjesavond kleutergroepen 
di 2 juli hele dag Directeurenoverleg Unicoz 
  tot 14.30 Groep 1/2B excursie Muzee in 

Scheveningen (continurooster) 
  middag Praktische verkeersles 5A en 5B 
   “Op het plein” 
  middag Praktische verkeersles 6A en 6B 
   “Speurtocht in de wijk”  
  -- Tafeltjesavond kleutergroepen 
wo 3 juli Meester Jordy trouwt met Lisette   
  -- Tafeltjesavond kleutergroepen 
  avond Team bezoekt feestavond Jordy &  
   Lisette 
do 4 juli tot 14.30 Groep 1/2A, 1/2C en 1/2D excursie  
   Muzee in Scheveningen (met een  
   continurooster) 
  16.00-17.00 Teambreed unitoverleg  
  -- Tafeltjesavond kleutergroepen 
vr 5 juli ochtend Praktische verkeersles 3A en 3B 
   “Op het plein”    

ma 8 juli 9.15 uur Afscheidsmusical groep 8A voor  
   opa’s en oma’s  
  19.30 uur Afscheidsmusical groep 8A 
di  9 juli hele dag Annemieke Weijsters schoolleiders- 
   opleiding 
  9.15 uur Afscheidsmusical groep 8B voor  
   opa’s en oma’s  
  19.30 uur Afscheidsmusical groep 8B 
wo 10 juli -- Rapport groep 8 
do 11 juli middag kleutergroepen middag vrij 
  19.30-22.00 Vergadering GMR 
vr 12 juli 12.00-12.45 Gelegenheid ouders om afscheid 
   te nemen van Hans Koevoets 
  16.00-18.00 Afscheidsreceptie Hans Koevoets  
   voor collega’s en genodigden 
  -- ‘t schakeltje 
 
 

  

 

 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte 

bijlage met de groepsverdeling en huisvesting 

in het komend schooljaar. 
 

 

Formatie schooljaar 2019-2020  
We zullen het nieuwe schooljaar starten met ruim 350 leerlingen 
verdeeld over 16 groepen. 
De kleutergroepen en de groepen 3, 4, 6 en 7 zullen klein zijn. 

We doen dit in het belang van de kinderen en om de nieuwe 
werkwijze van het werken in units goed te laten verlopen.  
Het heeft echter wel als consequentie dat we ondersteunende 
leerkrachten en de onderwijsassistent moeten inzetten in 
groepen, waardoor zij op dat moment geen ondersteunende 
werkzaamheden kunnen verrichten.  
 
 

 

 

Personele wijzigingen 
 

Meester Aad-Jan de Heij, leerkracht van groep 8B en 
tevens onze coördinator Wetenschap & Techniek gaat onze 
school verlaten. Hij gaat werken op basisschool Het Bakel in 
Berkel & Rodenrijs. Na 8 jaar werkzaam te zijn geweest op 
Het Palet, een nieuwe uitdaging die hij graag aanneemt. 
Gelukkig zijn we er in geslaagd om i.v.m. zijn vertrek een 
nieuwe leerkracht aan te trekken, dat wordt juf Peggy 
Leeflang. Juf Peggy is een oud-leerling van Het Palet en 
heeft inmiddels 20 jaar ervaring in het onderwijs in Voorburg 
en Voorschoten. 
Wij verwelkomen Peggy en wensen haar veel succes en 
werkplezier toe bij ons op Kindcentrum Het Palet. 
 

Meester Wouter Steinfort, op woensdag leerkracht van 
groep 7B, gaat Het Palet verlaten. Reeds eerder dit 
schooljaar heeft hij een gedeeltelijke overstap gemaakt naar 
basisschool De Spelevaert. Met ingang van het nieuwe 
schooljaar zal hij daar werkzaam zijn in de voor hem 
favoriete groep 8. 
Juf Jolanda Oskam, leerkracht van groep 1/2C, verruilt 
haar kleutergroep op Het Palet voor een kleutergroep op de 
Clausschool. Ook zij verlaat de school, net als juf Nathalie 
Dalebout, leerkracht van groep 1/2D. Zij gaat werken op 
een school in Den Haag.  
Dit schooljaar heeft juf Marja van Delden i.v.m. ziekte niet 
voor de groep gestaan. Ook komend schooljaar is zij niet 
inzetbaar. Waarschijnlijk gaan wij aan het begin van het 
nieuwe schooljaar afscheid van haar nemen. 
Wij hebben inmiddels drie nieuwe leerkrachten benoemd 
voor de kleutergroepen, juf Yvette van der Kroft, juf 
Frieda van Dorp en juf Antoinette Bomers. Juf Yvette en 
juf Frieda zijn beiden zeer ervaren leerkrachten, die nu 
werkzaam zijn op respectievelijk basisschool De Elzenhoek 
en De Oostwijzer. Juf Antoinette heeft naast ervaring in het 
werken met kleuters ook ervaring als leidinggevende binnen 
de kinderopvang in Pijnacker. 
We verwelkomen de nieuwe leerkrachten en wensen hen veel 

succes en werkplezier toe op Kindcentrum Het Palet. 

 

Afscheid …. vertrekkend personeel  
 

Meester Wouter Steinfort werkt sinds oktober 1998 op Het 
Palet. Hij is dus zo’n 21 jaar werkzaam geweest op Het Palet. 
Hij is vooral werkzaam geweest in groep 8. Ouders, kinderen 
en collega’s uit het voortgezet onderwijs kennen hem dan 
ook als ‘de meester van groep 8 op Het Palet’.  
Wouter heeft samen met zijn collega’s van groep 8 vele 
musicals geschreven. Ook was Wouter de drijvende kracht en 
organisator van het schoolschaaktoernooi. Een groot aantal 
jaren was Het Paletteam schaakkampioen van Zoetermeer. 
We kennen Wouter als een creatieve, enthousiaste, en 
pedagogisch sterke leerkracht die altijd een zeer goede band 
wist op te bouwen met de kinderen van zijn groep. 
Regelmatig komen oud-leerlingen nog even langs om een 
praatje te maken met hun meester uit groep 8. Hij was onze 
specialist Engels. 
Op school zullen we zijn collegialiteit, enthousiasme en zijn 
tekentalent zeker missen. 
We wensen Wouter heel veel succes toe op De Spelevaert in 
de voor hem zo vertrouwde groep 8.   
 



 

Meester Aad-Jan de Heij werkt inmiddels 8 jaar op Het Palet.  
Na een eerdere baan op De Floriant is het nu voor hem het 
moment voor een nieuwe uitdaging.  
Aad-Jan is een echte bovenbouwleerkracht en heeft bij ons 
gewerkt in de groepen 5, 7 en 8. De afgelopen jaren heeft hij 
samen met meester Wouter en de laatste jaren met juf Kim de 
groepen 8 gedraaid. Kenmerkend is de rust en structuur in zijn 
groep. Aad-Jan is een enthousiaste en zeer flexibele leerkracht 
met sterke pedagogische en didactische kwaliteiten. Aad-Jan 
staat altijd klaar om zijn collega’s te helpen als dat nodig is.  
In zijn groep weet hij altijd een plezierige sfeer te creëren.  
Binnen onze school is Aad-Jan vele jaren de drijvende kracht 
achter de organisatie van sportdagen en buitenschoolse 
sporttoernooien. Ook heeft hij zijn sporen verdiend t.a.v. het 
veiligheidsbeleid van de school. Hij coördineerde de BHV-
opleidingen van het team en de ontruimingsoefeningen. 
We zullen zijn aanstekelijk enthousiasme als coördinator 
‘Wetenschap & Techniek’, zijn vakmanschap als leerkracht, zijn 
collegialiteit en zijn hulpvaardigheid zeker missen. 
We wensen Aad-Jan heel veel succes en werkplezier toe op Het 
Bakel. 
 
Juf Jolanda Oskam heeft 6 jaar op Het Palet gewerkt. Zij heeft 
bij ons vooral gewerkt in de kleutergroepen. Dat is ook echt de 
groep waar haar hart ligt.  
Juf Jolanda is een rustige en zeer betrokken collega die altijd 
zorgt voor een prettige sfeer in haar groep met veel rust en 
structuur. Zij is gewoon een goede en ervaren kleuterjuf! 
Fijn dat zij in de afgelopen jaren bereid is geweest haar duo-
partner, juf Marja, i.v.m. ziekte te vervangen 
Naast haar werk in de kleutergroep heeft Jolanda zich ook 

steeds ingezet op het gebied van Sport & Beweging. Zij was de 
grote motor achter onze deelname aan de Dekkerloop en aan de 
vele buitenschoolse sporttoernooien. Daarnaast verzorgde zij de 
PR. Mede dankzij Jolanda, heeft Het Palet veel aandacht 
gekregen in de kranten. Recentelijk was zij één van de 
organisatoren van de zeer succesvolle lustrumweek. 
We wensen Jolanda heel veel succes en werkplezier toe op De 
Clausschool. 
 
Juf Nathalie Dalebout is dit schooljaar bij ons komen werken 
in groep 1/2D. Zij heeft het in die groep geweldig gedaan en wij 
hadden haar graag willen behouden, zij heeft echter mede in 
verband met haar studie, ervoor gekozen om komend schooljaar 
te gaan werken in Den Haag. 
Juf Nathalie is een prettige collega, die zich zeer snel heeft snel 
ingewerkt in de kleutergroep. Zij heeft oog voor het kind, zorgt 
voor een prettige sfeer en zij biedt de kinderen in haar groep 
rust en veiligheid. 
We wensen Nathalie veel succes en werkplezier toe op 
Basisschool De Kleine Wereld in Den Haag.  
 

Tijdens een etentje met het gehele team aan het eind van het 
schooljaar, zullen wij afscheid nemen van de vertrekkende 
collega’s. We zullen u nog informeren op welk moment u 
afscheid kunt nemen van de vertrekkende collega’s. 

 

Meester Hans gaat met pensioen! 
Na 31 jaar werkzaam te zijn geweest op Het Palet heeft Hans 
besloten te gaan genieten van zijn pensioen. Hans heeft altijd 
deel uitgemaakt van de directie, eerst als adjunct-directeur en 
de laatste 21 jaar als directeur. Of zoals kinderen uit de 
kleutergroepen dachten dat hij de burgemeester van de school 
was. 
Hans is een van de grondleggers van het Palet geweest. Hij 
heeft zich met hart en ziel ingezet voor onze school. Als 
directeur heeft hij veel veranderingen in het onderwijs 
meegemaakt en er uitvoering aan gegeven. Een zeer diverse 
baan met veel uiteenlopende taken. Een directeur met oog voor 
het kind, de ouder en de leerkracht.  Hans heeft op zijn eigen 
wijze vorm gegeven aan Het Palet en heeft met grote toewijding 
en enthousiasme  een grote bijdrage geleverd aan een school 
waar wij trots op zijn en waar het fijn is te mogen werken. Wij 
verliezen in hem een zeer loyale en deskundige directeur. 

Hans krijgt nu tijd voor zijn vele hobby's zoals reizen, erop 
uit gaan in de natuur en van tuinieren. Na al die jaren hard 
werken is het hem gegund en wensen wij hem vele gezonde 
jaren toe ! 

 

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. 
Team Het Palet 

 

Groep 7B wint wisselbeker 
Woensdag 19 juni kreeg groep 7B onverwacht bezoek. 
Wethouder Marc Rosier, drie medewerkers van bureau 
handhaving, de organisator van het verkeersexamen en een 
persfotograaf stapten de klas binnen. 
 

 
 

Groep 7B had het fietsexamen als beste van alle 
deelnemende groepen in Zoetermeer (ruim 1400 leerlingen) 
gedaan en kreeg daarvoor een wisselbeker uitgereikt. Ook 
onze groep 7A heeft het zeer goed gedaan, want die eindigde 
als vierde. 
 

 



 

Kleutergroepen 11 juli middag vrij 
Donderdagmiddag 11 juli gaan twee kleutergroepen van lokaal 

wisselen. Dit in verband met de aanstelling van nieuwe 
leerkrachten binnen de kleutergroepen en ter voorbereiding op 
het komend schooljaar. Deze verhuizing willen we regelen voor 
de laatste schoolweek, omdat maandagmiddag 15 juli de 
doorschuif naar de nieuwe groep is. De kinderen starten die 
middag in de groep en het lokaal waar ze na de zomervakantie 
zijn gehuisvest. 
Om deze verhuizing mogelijk te maken, krijgen de kleuters 
donderdag 11 juli een extra vrije middag. 
Indien opvang die middag voor uw kind(eren) een probleem is, 
dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. We zorgen er 
dan voor dat uw kind(eren) die middag worden opgevangen. 

 
Geweldige opbrengst sponsorloop 
De sponsorloop, die is gehouden op de dag van de 
Koningsspelen, heeft mede dankzij uw bijdragen het geweldige 
bedrag opgeleverd van € 6725.  
Van die opbrengst gaat € 1000 naar Stichting Dierenlot en ook 
wordt € 1000 overhandigd aan Sandhya Siccama t.b.v. Stichting 
Manasu in India.   

 
Feestviering Rokkertjes  

zondag 7 juli in De Wijngaard 
Op zondag 7 juli is het feest in De Wijngaard. Pastoor Van Vliet 
gaat voor in de slotviering waarin het 30 jarig bestaan van De 
Rokkertjes wordt gevierd. Een leuke viering voor jong en oud. 
Aanvang 11.30 uur. 
Ook de honderden oud-Rokkertjes zijn van harte uitgenodigd. 
Op het repertoire oude bekende meezingers en de nieuwste 
liedjes. 
 

 
 

Nieuwe Rokkertjes vanaf groep 4 kunnen zich nu aanmelden via 
rokkertjes@gmail.com of bij Karin van der Lubbe, 079-3611729 

 
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 aanstaande. 

 
 
 

Voorstelling openlucht theater 
Graag brengen wij de theatervoorstelling “De Valk van 
Orléans” onder de aandacht. In dit verhaal over de jonge 
Bernard die dolgraag met vogels wil werken, wordt op 
speelse wijze verteld over de valkerij in de middeleeuwen. In 
de show spelen roofvogels en uilen de hoofdrol, aangevuld 
met de zangers en acteurs van Storytellers.  
“De Valk van Orléans” is gratis te bezoeken op zaterdag 14, 
zondag 15, zaterdag 20 en zondag 21 juli a.s. in het 
Buytenpark Openluchttheater. 
 

 

 

Na de voorstelling kunnen leerlingen met de roofvogels op de 
foto en vragen stellen aan de bevoegde valkeniers. Ook is 
rondom de voorstelling te zien hoe er geleefd en gewerkt 
werd in de middeleeuwen, o.a. bij de middeleeuwse smederij 
en bakkerij. 
 

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u kijken 
op www.buytenpark.nl   
Met vriendelijke groet, namens Storytellers 

 

HERINNERING: Betaling schoolreis 
Op vrijdag 20 september 2019 gaan de groepen 1 t/m 4 naar 
de grootste speeltuin van Europa De Linnaeushof!  
De groepen 5 tot en met 7 gaan naar het spannende 
Duinrell! 
Wij willen u vragen om zo spoedig mogelijk de betaling te 
voldoen in verband met de aanbetaling van de bussen en de 
parken. 
Via ClubCollect heeft u een mail ontvangen en daarna een 
sms met daarin een link om de betaling te voldoen. 
Wij hebben er al ontzettend veel zin in! 

De werkgroep schoolreis 
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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 

 
  

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitstalling gevonden voorwerpen 
Woensdag 17 juli zullen van 12.15 - 12.30 uur de 

gevonden voorwerpen weer worden uitgestald in de gymzaal 
van de kleuters van Marsgeel 14. 
Gevonden voorwerpen die dan niet worden afgehaald zullen 
ter beschikking worden gesteld voor een goed doel. 
Onderstaand een foto van de 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
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