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Agenda (maandag 15 juli t/m maandag 2 september 2019)     

ma 15 juli 13.15-14.15 Kennismaking nieuwe groep 

di 16 juli -- Rapport groep 3 t/m 7 
wo 17 juli -- Onderwijsjubileum juf Ingrid  
   Speckens (25 jaar onderwijs en  
   Unicoz)  
  12.15-12.30 Gevonden voorwerpen (speelzaal) 
do 18 juli -- Speelgoeddag kleutergroepen 
  -- Laatste schooldag ! 
vr 19 juli hele dag Margedag alle kinderen zijn vrij 
 

Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 
  

ma  2 sept -- Eerste schooldag / hoofdluiscontrole 

vr  6 sept -- Eerste schakeltje 
 

 

  

 

Einde schooljaar 
Wat is het schooljaar weer voorbij gevlogen. Wat is er veel 
gebeurd. Nare en trieste gebeurtenissen, maar gelukkig ook heel 
veel fijne dingen.  
We hebben veel geleerd en hebben feesten met elkaar gevierd, 
we zijn op schoolreis geweest. We zijn op excursie naar heel 
leerzame plekken gegaan en we hebben een geweldige 
lustrumweek gevierd waarin onze pijlers Kunst & Cultuur, 
Wetenschap & Techniek en Sport & Beweging centraal stonden. 
Onze groepen 8 hebben afgelopen week afscheid genomen van 
Het Palet met de eindmusical ‘Gewoon Super’  
 

Donderdag 18 juli is voor alle kinderen de laatste schooldag 
en daarna kunnen we gaan genieten van de zomervakantie.  
We wensen alle ouders en kinderen een fijne en ontspannen tijd 
toe. Stiekem hopen we op heel veel zonnige dagen.  
Op maandag 2 september kijken we weer naar jullie uit en 

rekenen we op mooie vakantieverhalen. Tot dan! 
 

Kennismaken nieuwe groep 
Maandagmiddag 15 juli gaan 
de kinderen kennismaken in 
hun nieuwe groep (13.15-
14.15 uur). De kinderen gaan 
dan aan het begin van de 
middag direct naar de groep 
waar zij komend schooljaar in 
zitten. Hun nieuwe leerkracht 

zal dan in dat lokaal zijn om 
de kinderen te verwelkomen.  
Na het kennismakingsuur 
gaan de kinderen weer terug naar hun huidige groep. 

 

Afscheid vertrekkend personeel 
Tijdens een etentje met het gehele team aan het eind van het 
schooljaar, zullen wij afscheid nemen van de vertrekkende 
collega’s.  
U kunt als ouder afscheid nemen van meester Wouter op 
woensdag 17 juli om 12.15 uur in groep 7B. 
Van de andere vertrekkende leerkrachten kunt u afscheid nemen 
op donderdag 18 juli om 15.30 uur: 

 Juf Jolanda in groep 1/2C 
 Juf Nathalie in groep 1/2D   
 Meester Aad-Jan in groep 8B 

 
 

Opbrengst sponsorloop overhandigd 

aan goede doelen 
De sponsorloop, die is gehouden op de dag van de 
Koningsspelen, heeft mede dankzij uw bijdragen het 
geweldige bedrag opgeleverd van € 6725.  
 

 
 

Maandag 8 juli zijn cheques ter waarde van € 1000 
overhandigd aan Anneroos Jongenelen van de Stichting 
Dierenlot (het door de leerlingenraad gekozen goede doel) en  
aan Sandhya Siccama t.b.v. Stichting Manasu in India.   

 
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 moest 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. 

 
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 

 

 



 

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 

 

Vakantierooster 2019-2020  
Onderstaand treft u het vakantierooster aan voor het komend 
schooljaar. Dit rooster staat ook in de app en op onze website. 
 

Zomervakantie  ma 22 juli t/m vr 30 aug. 2019 
Herfstvakantie  ma 21 t/m vr 25 oktober 2019 
Studiedag  ma 28 oktober 2019   
Kerstvakantie  ma 23 dec. t/m vr 3 jan. 2020 
Studiedag  vr 21 februari 2020  
Voorjaarsvakantie ma 24 t/m vr 28 febr. 2020 
Paasvakantie  vr 10 t/m ma 13 april 2020 
Meivakantie  
(incl. Koningsdag ) ma 20 april t/m vr 1 mei 2020 
 
 

Studiedag  ma 4 mei 2020  
Bevrijdingsdag  di 5 mei 2020 
Hemelvaart  do 21 en vr 22 mei 2020 
Pinksteren  ma 1 juni 2020 
Zomervakantie  ma 20 juli t/m 28 augustus 2020 
 Op vrijdag 6 december mogen de kinderen uitslapen, de 

school start dan om 9.30 uur. 
 De laatste vrijdag voor de zomervakantie (17 juli 2020) 

hebben alle kinderen vrij onder voorbehoud van voldoende 
marge.  

 
 

Bedankt en tot ziens !!! 
 

Beste ouders, lieve kinderen,  
 

Na ruim 42 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, waarvan 
31 jaar op Het Palet, neem ik aan het eind van dit schooljaar 
afscheid.  

Na het vervullen van mijn dienstplicht heb ik ruim 10 jaar 
gewerkt op een basisschool in Poeldijk en vanaf de opening 
van Het Palet in augustus 1988 ben ik hier werkzaam. Eerst 
als leerkracht, vervolgens als adjunct-directeur en sinds 1998 
als directeur.  
Ik heb deze school mede opgebouwd en zien uitgroeien tot 
een grote school met bijna 700 leerlingen en 25 groepen. 
Vervolgens is het aantal leerlingen gedaald naar rond de 400 
leerlingen als gevolg van vergrijzing in de wijk. De afgelopen 
jaren stond ons leerlingaantal onder druk t.g.v. onrust rond 
een mogelijke verbouwing in combinatie met ons nieuwe 
schoolconcept. Ik ben er trots op dat Kindcentrum Het Palet 
nu weer een stevige positie heeft in de wijk, met een groeiend 
leerlingaantal. Dat is mede te danken aan de geweldige inzet 
van mijn team.  
 

Ik heb mijn werk altijd met veel inzet en plezier gedaan en 
vind het best lastig om nu te stoppen en Het Palet los te laten. 
Ik beschouw het toch wel als “mijn school”. Het werken met 
en voor kinderen is prachtig werk. Het werken in het onderwijs 
is nooit saai en er zijn steeds weer nieuwe uitdagingen.  
Echter de personele zorg, met name als gevolg van het huidige 
tekort aan leerkrachten, veroorzaken regelmatig stress. Dat 
zal ik beslist niet missen!  
Ondanks mijn werkplezier heb ik ruim een jaar geleden het 
weloverwogen besluit genomen om nu te stoppen. Ik ben nu 
nog gezond en energiek en wil meer tijd kunnen besteden aan 
mijn vele hobby’s, aan mijn gezin, familie en vrienden, aan 
kampeervakanties en aan het maken van verre reizen. Het lijkt 

mij heerlijk om even geen overvolle agenda te hebben …… 
Hoewel, je hoort ook wel dat sommige pensionado’s altijd een 
volle agenda hebben.  
Graag wil ik u als ouder/verzorger bedanken voor het 
vertrouwen en de fijne samenwerking. ’s Morgens de kinderen 
enthousiast de school zien binnen stappen geeft mij altijd weer 
energie.   

Bedankt en tot ziens! Ik zal jullie missen. 
 

Hans Koevoets 
 
 

 
 
 

http://www.buytenpark.nl/


 

Bedankt 
voor uw hulp 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Als het goed is, ontvangen velen van u namens onze kinderen een 
bedankje voor uw  hulp in het afgelopen schooljaar. 

 

Wij willen u als team hartelijk danken voor uw hulp en 
ondersteuning in welke vorm dan ook.   
Uw hulp bij feesten, excursies, sportdagen, als klassenouder, als 
overblijfouder, als deelnemer aan het IdeeKaffee, als lid van de 
OR, MR, SVP of in welke vorm dan ook was onmisbaar. 
 

Heel véééél DANK !! 
 

Team Het Palet 

 

 
 

Alle lezers van dit schakeltje 

wensen wij een fijne, ontspannen 
en zonnige vakantie toe.  
  

Maandag 2 september staan wij weer klaar 
om de kinderen te verwelkomen.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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
mailto:directie@palet.unicoz.nl

