
’t schakeltje,      31ste jaargang,     aflevering 6 ,    16 november 2018 
______________________________________________________________________________________________________ 

Agenda (maandag 19 t/m vrijdag 30 november 2018)     

za  17 nov -- Aankomst Sinterklaas in Nederland  
    in de Zaanse Schans 
ma 19 nov -- Start buitenschilderwerk 
  ochtend Groep 7 en 8 Pietengym 
  12.00-13.00 Schoolschaaktoernooi gr. 3 t/m 8 
  16.00-17.30 Teamvergadering  
di 20 nov hele dag Annemieke Weijsters afwezig i.v.m.  
   schoolleidersopleiding 
wo 21 nov ochtend Groep 8 bezoekt ONC Parkdreef  
    (fiets mee!) 
   13.00-14.15 MT-overleg 
   middag Handbaltoernooi 
do 22 nov hele dag Pietengym (groep 1 t/m 6) 
vr  23 nov -- Afscheid van de ‘meneer Simon’ 
ma 26 nov 12.00-13.00 Schoolschaaktoernooi gr. 3 t/m 8 
  16.00-17.30 Voortgangsgesprekken 
di 27 nov hele dag Directeurenoverleg Unicoz 
  hele dag Juf Kim (juf Ester vervangt) afwezig  
   i.v.m. schoolleidersopleiding  
  16.00-17.30 Voortgangsgesprekken 
wo 28 nov 13.00-17.30 Voortgangsgesprekken  
do 29 nov middag Rapport groep 8 

  middag Schoen zetten 
  16.00-17.30 Voortgangsgesprekken 
vr 30 nov -- ’t schakeltje    
 
 

  

Welkom op school   
Langs deze weg heten we Luke in groep 
1/2A, die in de afgelopen weken bij ons 

op Het Palet is ingestroomd, van harte 
welkom.   
We wensen hem een fijne en leerzame 
tijd toe bij ons op school. 

 

Afscheid van onze schoolschoonmaker 
In de afgelopen jaren heeft de heer Ignacio Simon op 
voortreffelijke wijze onze school schoongemaakt. Binnen de 
school kennen we hem als ‘Meneer Simon’.  
Hij was als schoonmaker pas tevreden als alles echt helemaal 
schoon was. Het gevolg was dat hij veel meer uren maakte dan 
waarvoor hij werd betaald. Vaak was hij tot zeer laat in de 
avond in de school aan het werk. 
Inmiddels heeft hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
Donderdag 22 november is zijn laatste werkdag en vrijdag 23 
november zullen wij afscheid van hem nemen. 
Ook langs deze weg willen we de heer Simon bedanken voor zijn 
geweldige inzet. We wensen hem samen met zijn echtgenote en 
verdere familie nog heel veel mooie jaren toe. 

 

Bericht van Sinterklaas 
 

Hallo kinderen en ouders van Het Palet! 
Op maandag 19 november hebben de 
groepen 7 en 8 in de ochtend pietengym. 
De groepen 6 hebben maandagmiddag 19 
november een 'normale' gymles.  
Op donderdag 22 november hebben de 
kinderen van de groepen 1/2 pietengym in 
het speellokaal. 
Op donderdag 22 november hebben de 
kinderen van de groepen 3 t/m 6 
pietengym. De kinderen van de groepen 

1/2  t/m 6 mogen op de dag van de pietengym  als Piet 
verkleed komen en in pietenkleding meedoen. 
Om mijn Pieten het vullen van de schoentjes wat makkelijker 
te maken mogen alle kinderen op donderdag 29 
november op Het Palet hun schoen zetten.  
Nemen jullie allemaal een schoen mee naar school? 
Op woensdag 5 december ben ik gevraagd om Het Palet te 
bezoeken. Ik ga zeker mijn best doen om jullie die dag te 
bezoeken. Het is altijd erg gezellig bij jullie!  
Ga maar vast oefenen op liedjes en dansjes. Ik wil op 5 
december om 8.45 uur bij Het Palet aankomen, maar heb 
begrepen dat de kinderen eerst allemaal 
in hun klas verzamelen. Daarna gaan de 
groepen, om de beurt, naar buiten toe. 
Willen de ouders achter de heg plaats 
nemen? Dan hebben de kinderen 
voldoende ruimte op het plein om alles 
goed te kunnen zien!  
Ik hoop jullie allemaal op 5 december te 
ontmoeten. 
Hartelijke groet, Sinterklaas  

 
Peuterbezoek donderdag 8 november 

 
Donderdag 8 november brachten de peuters uit unit 1 (van 
onze kinderopvang) een bezoek aan een van de 
kleutergroepen  in unit 2. 

 

Deelname gratis schoolfruit 
De verstrekking van schoolfruit is afgelopen week van start 
gegaan. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de 

kinderen gratis schoolfruit. Op deze dagen hoeft u dus geen 
pauzehapje mee te geven. Eventueel mag u wel, in de vorm 
van groente of fruit, iets extra’s meegeven. Het fruit wordt 
uitgereikt tijdens de ochtendpauze. Het schoolfruit voor de 
komende week is appel, peer en meloen. 

 
De verstrekking van gratis schoolfruit zal eindigen in april 
2019. Deze groente- en fruitverstrekking wordt gefinancierd 
door de Europese Unie. Voor de ouder(s)/verzorger(s) zijn 
géén kosten verbonden aan deze groente- en 
fruitverstrekkingen. 



 

Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een 
waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu 
én later als ze groot zijn. Het vergroot de kennis van de 
kinderen over gezond eten en laat ze kennismaken met 
groenten en fruit die ze nog niet kennen. Het gezamenlijk in de 
klas eten van groenten en fruit is een effectieve en voor de 
kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te 
helpen. 

Afsluiting pijler Kunst & cultuur 
Woensdag 14 november konden alle 
ouders en genodigden genieten van de 
kunstwerken van de kinderen.  
De afgelopen drie maanden hebben we 
veel kunststromingen en cultuur-
projecten voorbij zien komen.  
Wij hopen dat u thuis daardoor ook 
bent geïnspireerd. 

 

 

Basketbaltoernooi  
Aanstaande woensdag vindt het handbaltoernooi plaats. Het 
Palet doet met 4 teams hieraan mee!  
Nu kan er alweer ingeschreven worden voor het volgende 
schoolsporttoernooi. 
 

2019 start sportief met het derde schoolsporttoernooi, namelijk; 
het basketbaltoernooi. Het basketbaltoernooi is speciaal voor 
de groepen 5 t/m 8. Bij dit toernooi zullen jongens en meisjes 
aparte teams vormen.  
Let op!  
 Een team bestaat uit 5 spelers met 

maximaal 2 wissel-/reservespelers. 
 Teams zijn niet gemixt & zonder 

teambegeleider wordt het team niet 
ingeschreven!  

 

Het basketbaltoernooi wordt gehouden op 
vrijdag 4 januari 2019. 

Let op! Dit is de laatste vrijdag in de kerstvakantie   

Het poule deel zal zijn van 08:00-17:00 uur en de finale van 
17:00-21:00 uur. 
 

De locaties waar gespeeld gaat worden zijn de volgende: 
 Sporthal de Veur (Prismalaan 40 Zoetermeer) 
 Sporthal de Lijnbaan (Lijnbaan 311 Zoetermeer) 
 Sporthal de Oosterpoort (Zanzibarplein 21 Zoetermeer) 

 

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 in de klas.  
 

Doe dit uiterlijk vrijdag 7 december 2018. 
 

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

 

Het Palet doet weer mee met de 
Rokkeveense Dekkerloop 

 
 
Zondag 20 januari 2019 willen wij als school voor de 
vierde keer meedoen met de scholencompetitie van de 
Rokkeveense Dekkerloop. De kinderen lopen het parcours 
van 1,5 km. Dit is een rondje om de vijver bij Dekker.  
 

Als er minimaal 25 leerlingen van Het Palet meedoen maken 
we wederom kans op de wisselbeker! 
De inschrijving moet digitaal plaatsvinden en kunt u thuis 
doen via www.rokkeveensedekkerloop.nl  Op deze site kunt u 
meer informatie vinden. Kinderen van groep 4 en lager 
kunnen zich ook aanmelden! Dit kan onder groep 5/6.  
De online voorinschrijving kan t/m 6 januari 2019. De kosten 
zijn dan  € 6,50 per kind. Na 6 januari 2019 kan je je alleen 
nog op de dag zelf aanmelden voor € 8,00 per kind. Het is 
dus zeker aan te raden om voor 6 januari 2019 aan te 
melden!  
Het startschot van de Kids Run is om 11.00 uur. Maar 
daarvoor, om 10.30 uur, is er een gezamenlijke warming-up. 
Misschien hebben kinderen van Het Palet zich inmiddels al 
opgegeven en staat hun schoolnaam nog niet op de lijst, dan 
graag een mailtje sturen naar: 
info@rokkeveensedekkerloop.nl   
Als uw kind is ingeschreven kan zijn/haar naam op de 
intekenlijst bij de groepen geschreven worden.  Dan kunnen 
wij zien wie er allemaal meedoen. 
Wij hopen dat veel kinderen van school meedoen met deze 
activiteit. Voor vragen kunt u bij ons terecht. 
Winnen we voor de derde keer de wisselbeker??? 
 

Sportieve groeten van Monica Zomer van de ouderraad 
en juf Jolanda Oskam 

 

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)  
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