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Agenda (maandag 17 t/m vrijdag 28 september 2018)    

ma 17 sept ochtend Groepen 8 Kunstles door Marijke  
   Ridderhof; thema Halloween 
di 18 sept hele dag Schoolreisje 
wo 19 sept 13.00-14.15 Overleg MT 
   20.00 Ouderraad 
do 20 sept hele dag Nationale schoolbrengdag 
   20.00 Medezeggenschapsraad   
vr  21 sept  -- -- 
ma 24 sept ochtend Groepen 1/2B, C en D Kunstles door  
   Marijke Ridderhof; thema Circus 
  16.00- ….. Startgesprekken gr. 3 t/m 8 
di 25 sept ochtend Groepen 6 Kunstles door Marijke  
   Ridderhof  
   16.00- ….. Startgesprekken gr. 3 t/m 8 
wo 26 sept 12.15 Start Kinderpostzegelactie gr. 7 
  13.00- ….. Startgesprekken gr. 3 t/m 8 
do 27 sept 16.00- ….. Startgesprekken gr. 3 t/m 8 
vr 28 sept -- ‘t schakeltje   
   13.00- ….. Startgesprekken gr. 3 t/m 8 
 

 

  

Schoolreis  
Dinsdag 18 september gaan we met de kleutergroepen naar 
Plaswijckpark en met de groepen 3 t/m 8 naar de Efteling. 
Op deze dag mogen de kinderen géén geld en mobiele telefoons 
meenemen. Wij hopen dat u hierop toe wilt zien. De school is 
niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies. 
 

In verband met de privacywet willen wij het volgende met u 
delen. Als school hebben we de verantwoordelijkheid voor 
ouders die op vrijwillige basis meehelpen met een school-
activiteit. Om aan de privacywet te voldoen, stelt de school 
regels op voor het maken van foto's door ouders.  
Wij vragen de begeleidende ouders tijdens de schoolreis;  

- alleen hun eigen kinderen op de foto te zetten;  
- de gemaakte foto's niet op internet te plaatsen, dus 

niet publiekelijk te delen.  
Door middel van het toestemmingsformulier zijn wij op de 
hoogte van  de kinderen, waarvan geen foto's, ed. geplaatst 
mogen worden. Voor schoolreisjes van het Palet is de afspraak 
dat de leerkracht foto’s maakt of aan één van de ouders vraagt 
om foto’s te maken.  
De school deelt gemaakte foto's op de website/facebook van de 
school. De leerkracht zorgt ervoor dat foto’s op de groepspagina 
komen te staan. Wij vertrouwen op uw medewerking.  
De komende periode zullen we u via de schoolapp regelmatig 
vragen géén foto’s van schoolactiviteiten te maken en op 
internet te plaatsen. 
 

Belangrijke informatie over vertrek- en aankomsttijden en 
andere zaken vindt u in de afzonderlijke bijlage. Bij elke groep 
hangt deze informatie naast de klasdeur.  
We gaan er met elkaar een gezellige dag van maken! 
Werkgroep schoolreis 

 

Startgesprekken 
In de week van 24 september organiseren we gesprekken 
tussen ouders/verzorgers en de leerkrachten van groep 3 t/m 8. 
Tijdens dit gesprek worden de onderwijsbehoeften en de 
belemmerende en stimulerende factoren van uw kind zo goed 
mogelijk in kaart gebracht. U ontvangt hiervoor een uitnodiging 
van de groepsleerkracht. Voorafgaand aan dat gesprek ontvangt 

u ter voorbereiding een vragenlijst (zie de afzonderlijk 
verzonden bijlagen.) 
 

NB. Wij zijn in overleg met de bouwer van onze APP en 
website om in de toekomst digitaal in te schrijven voor 
ouder-gesprekken en gesprekken n.a.v. het rapport. 

 

Opening pijler Kunst & Cultuur 
Zoals u wellicht weet zijn wij op Het Palet dit schooljaar 
gestart met 3 pijlers. De pijlers: 

 Kunst & Cultuur  

 Wetenschap & Techniek  

 Sport & Beweging (gezond gedrag) 

Gedurende 3 maanden staat een pijler centraal. De eerste 3 
maanden van het schooljaar is dat de pijler ‘Kunst & Cultuur’. 
  

 
 

Op maandag 10 september is deze pijler feestelijk geopend 
in de aula. Alle groepen hebben daar kunnen kijken naar de 
act van muzikant ome Arie en kunstenares tante Til. 
 

De komende weken wordt er in alle groepen extra aandacht 
besteed aan Kunst & Cultuur, in de vorm van knutsellessen, 
muzieklessen en zelfs dans-, drama- of toneellessen.  
Zo maken we bijvoorbeeld onze eigen muziekinstrumentjes 
om te gebruiken tijdens de muzieklessen. 
Ook krijgen alle groepen gastlessen. Hiervoor krijgen wij hulp 
van de combinatiefunctionarissen Cultuur van de Unicoz.   
De gastlessen van Marijke Ridderhof zijn al gestart, later 
zullen er ook nog muzieklessen van Carla van Swieten 
volgen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 20 september doet onze school mee aan de 
SCHOOL op SEEF Schoolbrengdag.  
  

Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. Dit 
zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Geparkeerde auto’s 
op de stoep, kinderen die zonder op te letten snel uitstappen 
enzovoorts. Kortom: een onwenselijke, onveilige situatie! 
Daarom willen we zoveel mogelijk ouders en kinderen 

SCHOOL op 

SEEF 

Schoolbrengdag 

2018 



 

stimuleren de auto te laten staan en fietsend of lopend naar 
school te komen. Dit is niet alleen veiliger maar ook een stuk 
gezonder en gezelliger.  
 

Team Het Palet 
 

Jong geleerd is oud gedaan 
Voor het leren beoordelen van verkeerssituaties hebben 
kinderen veel ervaring nodig. Hoe ver weg is die auto nog?  
Hoe hard rijdt-ie? Wat kan ik verwachten dat–ie gaat doen?  
En hoe moet ik reageren? 
U ziet het waarschijnlijk in één oogopslag, maar uw kind moet 
dit allemaal nog leren. 
 

 
 
Geef uw kind zelf de verantwoordelijkheid om te beoordelen of 
het veilig is om over te steken. U staat er bij om in te grijpen als 
dat nodig is. Zo helpt u uw kind zich te ontwikkelen tot een 
veilige en zelfstandige verkeersdeelnemer. Door uw kind op 
jonge leeftijd goede gewoontes aan te leren, is het op latere 
leeftijd ook beter bestand tegen groepsdruk, bijvoorbeeld 
wanneer het samen met leeftijdgenoten naar de middelbare 
school fietst. 

 

Uitnodiging jaarvergadering ouderraad 
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders/verzorgers die 
de helpende hand biedt aan het Palet. 
Wij organiseren samen met de teamleden verschillende 
activiteiten in het schooljaar, zoals bijv. het Sinterklaasfeest en 
de Schoolreis.  
Jaarlijks nodigt de ouderraad alle ouders/verzorgers uit voor de 
algemene ledenvergadering.  
 

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 
dinsdag 16 oktober 2018 

20.00 - 21.00 uur 
 

U bent van harte welkom! En wij hopen dan ook dat u allen 
komt! 
 

Op deze avond legt de ouderraad verantwoording af over de 
activiteiten van het afgelopen schooljaar en geeft de 
penningmeester toelichting op het financieel verslag. Tevens 
wordt de begroting van het komende schooljaar ter goedkeuring 
voorgelegd en de ouderbijdrage vastgesteld.   
Met vriendelijke groeten,  
Monica Zomer (voorzitter Ouderraad) 

 

Inschrijven schoolsporttoernooien 
Vanaf deze week hangen in de groepen inschrijfformulieren voor 
de eerste schoolsporttoernooien. Dit is voor zwemmen en 
volleybal. Hieronder leest u meer over deze sporttoernooien. 
 

Zwemmen  
 

Jongens en meisjes,  
 

Het nieuwe schooljaar is nog maar net 
begonnen en het eerste schoolsport-
toernooi komt er alweer aan;  
het zwemmen! Om mee te mogen doen 
met het zwemtoernooi moet je minimaal 
in het bezit zijn van een B-diploma.  

 

De volgende afstanden zullen gezwommen worden:  
 Estafette (vrije slag) (ieder lid van het team zwemt 25 

meter) 
 Vrije slag & rugslag (50m voor groep 7-8, 25m voor 

groep 3-4 & 5-6) 
 Fun-estafette (ieder lid van het team zwemt leuk 

verkleed 25 meter!) 
 

Het zwemtoernooi wordt gehouden op  
zaterdag 20 oktober 2018! 

(LET OP: eerste zaterdag van de herfstvakantie) 
 

Lijkt het je leuk om mee te doen, lever dan €1,00 in bij je juf 
of meester en schrijf je naam op het formulier bij je klas. 

Doe dit uiterlijk maandag 24 september 2018. 
 

Volleybaltoernooi 
 
Het nieuwe schooljaar is nog maar net 
begonnen en het tweede schoolsporttoernooi 
komt er alweer aan; het volleybaltoernooi! 
 

Het volleybaltoernooi is speciaal voor groep 
4, 5, 6, 7 & 8.  
 

Het volleybaltoernooi wordt gehouden op  
maandag 22 oktober 2018! 

(LET OP: eerste maandag van de herfstvakantie) 
 

Lijkt het je leuk om mee te doen, lever dan €1,00 in bij je juf 
of meester en schrijf je naam op het formulier bij je klas.  
Doe dit uiterlijk maandag 24 september 2018.  
 

Sportieve groetjes, Juf Marloes (gym juf) & Juf Jolanda 

 
 

 

 



 

Herhaald bericht: Veranderingen 
In de zomervakantie is er hard gewerkt in onze school:  

 De units hebben een eigen kleur gekregen 

 De leerpleinen zijn ingericht 

 We hebben stevig geruimd 

 De teamkamer en de IB-kamer zijn opnieuw ingericht 

 Er is een traplift geplaatst 

Dit alles om de school een betere uitstraling te geven en om de 
start van het werken in units goed te laten verlopen.  
 

Voor u als ouder zijn er ook veranderingen. U kunt niet meer 
van de ene kant naar de andere kant door het schoolgebouw 
lopen, omdat de tussendeuren en schuifdeuren van de aula 
gesloten zijn.  
We realiseren ons dat dit voor u minder gemakkelijk is.  
We doen dit om voor de kinderen de rust en veiligheid te 
bevorderen. De beide aula’s zijn nu ingericht als leerplein en 
daarmee dus niet meer in gebruik als gang/doorloop. 
We verzoeken u gebruik te maken van de volgende ingangen: 
- Voor de kleutergroepen: De hoofdingang (ingang Zuid) 

- Voor groep 3, 4, 7 en 8: Ingang Noord van Marsgeel 14 

- Voor groep 5 en 6: Ingang Noord van Marsgeel 18 
 

De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen door  ouders/verzorgers 
naar de groep gebracht worden.  
We gaan er vanuit dat de kinderen van groep 5 t/m 8 
zelfstandig naar hun groep lopen. Zij nemen dan bij de ingang 
van de school afscheid van u. 
___________________________________________________   
Berichten voor de volgende nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
directie@palet.unicoz.nl)  

mailto:directie@palet.unicoz.nl

