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Agenda: 
Vrijdag 10 mei/zaterdag 11 mei: inschrijving Oewakadoe  
Dinsdag 14 mei: sportdag groepen 1 t/m 8 met sponsorloop 
Zondag 19 mei: 1e heilige communie 
Vrijdag 24 mei: 19.00 uur Paletconcert in Den Tref 
Maandag 27 mei t/m woensdag 29 mei: schoolverlatersdagen groepen 8 
Donderdag 30 mei: Hemelvaart, alle groepen vrij 
Vrijdag 31 mei: alle groepen vrij 
Woensdag 5 juni: Paletdag 
Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag. Alle groepen vrij 
Woensdag 12 juni: Studiedag. Alle groepen vrij 
Donderdag 13 juni: Introductiedag Pius X College groepen 8 
Maandag 17 juni: Schoolreis groepen 3 t/m 7 
Woensdag 19 juni: Introductiemiddag Rythovius College groepen 8 
Woensdag 19 juni: 2e rapport 
 
 
 
Heel Hapert mag meedenken over de toekomst  
Heel Hapert mag meedenken over de toekomt van het mooie dorp Hapert en vooral ook over de 
nieuwe mogelijkheden die de MFA ons gaat bieden. De gemeente Bladel heeft het Eindhovense Bureau 
Ne9en – onder leiding van Elvera Weusten - uitgenodigd om de inwoners van Hapert op de been te 
krijgen. Op donderdag 23 mei is er een dorpsbijeenkomsten gepland in den Tref. Het Palet mag als 
hoofdgebruiker van de toekomstige MFA natuurlijk ook volop meedoen. Onze leerlingen worden deze 
week al volop betrokken. De groepen 5, die januari 2022 als groep 8 leerlingen de MFA in zullen 
trekken, gaan aanstaande vrijdagmiddag aan de gang. Bureau Ne9en is er namelijk van overtuigd dat 
juist de kijk van kinderen interessante inzichten oplevert. Kinderen denken namelijk fris en out of the 



box. De mensen van Bureau Ne9en willen kinderen daarom een stem geven en hun mening laten 
tellen. Dat doen ze met Juniorlab. Dit gebeurt onder schooltijd, zodat alle kinderen kunnen meedoen  
De leerlingen krijgen het volgende vraagstuk voorgelegd: ‘Als ik de baas van Hapert zou zijn dan….’  
Kinderen kiezen zelf een creatieve werkvorm om met oplossingen voor het vraagstuk te komen De 
kinderen in de leerlingenraad uit de groepen 6 t/m 8 doen ook mee. 
De afgelopen weken heeft Bureau Ne9en gewerkt aan voorbereidingen voor de dorpsbijeenkomst in 
Hapert op 23 mei a.s. Daarvoor heeft het een online platform ontworpen: www.hapertheefthet.nl  
Hierop staat alle informatie over de bijeenkomst, mogelijkheid tot aanmelden én mooie verhalen. Via 
een video gaan alle Hapertnaren verleid worden om naar de dorpsbijeenkomst te komen: 
https://youtu.be/M8EYZfQPe_8 
 
 
Verhuizing peutergroepen Nummereen 
In Hapert gaan we een multifunctionele accommodatie (mfa) realiseren. De mfa wordt gesitueerd op 
de plek van de voormalige Marnixschool, waar nu de groepen 7 en 8 gehuisvest zijn. Gedurende de 
bouwperiode moeten deze groepen uitwijken naar een andere onderwijslocatie. Voor school, 
leerlingen en ouders is het handig als de bovenbouwgroepen in het hoofdgebouw van Het Palet 
terugkomen. 
Nummereen is bereid de peutergroepen die nu in bij de onderbouw van Het Palet gehuisvest zijn, te 
verplaatsen naar het naastgelegen pand van Nummereen, waar ook de dagopvang en BSO gehuisvest 
zijn. 
Het gezamenlijk oplossen van het ruimtegebrek is een mooi voorbeeld van de warme samenwerking 
tussen het Palet en Nummereen. Binnen mfa Hapert gaan we op basis van gezamenlijke ambities onder 
één dak integraal samenwerken vanuit een team met onderwijs- en kinderopvangprofessionals. We 
zien dit als een concreet voorbeeld van hoe deze samenwerking ook nu al in de praktijk gestalte krijgt.  
Gerard Smetsers, directeur Het Palet 
Veronique Lommers, directeur Nummereen Kinderopvang  
 
 

 
 
Sportdag  
groep 1 t/m 8 
Onze jaarlijkse sportdag wordt voor de groepen 3 t/m 8 gehouden op dinsdag 14 mei. Zoals u 
wellicht heeft kunnen lezen, wordt de sportdag dit jaar gecombineerd met een sponsorloop.  
Alle kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht, vervolgens maken we er een sportieve 
dag van. De eindtijden ziet u in de stukjes hieronder. De naschoolse opvang is door ons al op de 
hoogte gebracht dat de eindtijden van deze dag gewijzigd zijn. 
Voor de hulpouders komt er nog een brief met aanvullende informatie. Wij willen alvast de hulpouders 
bedanken voor hun hulp. 
De kinderen moeten op deze dag een lunchpakketje meenemen. Een gezonde koek is ook toegestaan, 
maar geen snoep en/of chips. Voor drinken en fruit wordt gezorgd.  
 
Wilt u uw kind gepaste sportieve kleding aan doen? Het veld kan vochtig zijn, dus houd 
rekening met het soort schoeisel (geen slippers).  



 

 
 
Zorg voor voldoende bescherming tegen de zon. Geef de kinderen eventueel een 
petje/zonneklepje mee. Wij adviseren om de kinderen een T-shirtje met (korte) 
mouwtjes aan te geven i.p.v. een hemdje. Wij verzoeken u de kinderen thuis in te smeren 
met zonnebrandcrème. 
 
Mocht de sportdag i.v.m. slechte weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan krijgt u vóór 8.00 
uur een bericht in Social Schools en blijft uw kind tussen de middag op school, om samen in de klas te 
eten. De begin- en eindtijden blijven zoals die van de sportdag. 
 
Groepen 1 en 2 
Op 14 mei, tijdens de jaarlijkse sportdag, sporten de kleuters op school. Alle kleuters worden die dag 
in sportieve kleding op school verwacht. De kleuters worden op de normale tijd door ouders in de 
klas gebracht.  
In de ochtend zullen de activiteiten van de sportdag uitgelegd worden in de klas. Daarna gaan alle 
kleuters de spieren warm maken met een warming-up. Daarna zijn er 5 korte sportrondes van een 
half uurtje. Er zijn sportspellen, 'fun'- spellen, dansactiviteiten en de kinderen zullen met de klas een 
bezoek brengen aan 't Dierenwaaike.' Ook is er natuurlijk tijd voor vrij spel op de speelplaats. 
Tussen de middag blijven alle kleuters bij de eigen leerkracht in de klas over. Uw kind neemt daarvoor 
een lunch mee. De leerkracht zorgt voor water of ranja. Wilt u uw kind hiervoor een lege beker 
meegeven? Fruit wordt deze dag verzorgd door de ouders van de ouderraad.  
In de middag zullen de kinderen van groep 1-2 op school de sponsorloop lopen. 
Om 14.15 uur is de sportdag afgelopen en worden de kleuters door de eigen leerkracht naar het 
Paletplein gebracht. 
 
Groepen 3 en 4  
De kinderen van de groepen 3 en 4 worden om 8.30 uur in de eigen klas verwacht. De ouders van 
de groepen 3 en 4 die deze dag een groep of een spel begeleiden, hebben al informatie ontvangen over 
de aanvangstijden. 
Om 8.45 uur vertrekken de kinderen én de ouders die een groepje begeleiden te voet naar sportpark 
De Lemelvelden.  
Op de sportvelden zijn verschillende spelletjes voor de kinderen uitgezet. Ook zal er een sponsorloop 
gehouden worden op de wielerbaan. Om 14.00 uur eindigt de sportdag. Na afloop is het de 
bedoeling dat de kinderen op het sportpark worden opgehaald. Het liefst op de fiets i.v.m. 
de veiligheid. (bij slecht weer kunt u uw kind gewoon bij school ophalen om 14.00 uur). De kinderen 
die naar de buitenschoolse opvang moeten, gaan gezamenlijk terug naar school en kunnen dan direct 
naar de BSO.  
 
Wilt u bij het ophalen van uw kind(eren) letten op de veiligheid van de andere kinderen 
die het sportpark rond die tijd lopend verlaten.  
 
Groep 5 t/m 8 



De kinderen worden deze dag om 8.30 uur op school verwacht, waarna ze gezamenlijk naar sportpark 
De Lemelvelden lopen. Om 14.15 uur zullen ze terug zijn op school waar nog een kleine versnapering 
op ze wacht. Daarna mogen de leerlingen weer naar huis. 
Wij hopen op een sportieve en gezellige dag! 
Commissie sportdag 
 
 

 

Sponsorloop 
Op 14 mei a.s. zal, als onderdeel van de sportdag, een sponsorloop georganiseerd worden. Dit jaar is 
er gekozen voor een doel dicht bij huis, namelijk ’t Dierenwaaike. De vrijwilligers hebben aangegeven 
blij te zijn met ons initiatief en gaan het sponsorgeld besteden aan het onderhoud van ’t 
Dierenwaaike en de aanschaf van enkele watervogels.  
Het zou natuurlijk heel leuk zijn als er veel supporters een kijkje komen nemen op de wielerbaan bij 
De Lemelvelden of op school. Het loopschema voor deze dag is als volgt: 
Groep 5 t/m 8:  09.00 – 09.45 uur 
Groep 3/4: 10.10 – 10.55 uur  
Groep 5 t/m 8: 11.00 – 11.45 uur  
De kinderen uit groep 1/2 rennen/lopen tussen 13.00 en 13.45 uur hun rondjes op school.  
 

 

Kwijt 
Ilva uit groep 4B is haar horloge kwijt. Hierboven is een afbeelding van hoe haar horloge er uit ziet. 
Zij hou hem heel graag terug hebben. 
 

 
Welkom 
Wij heten Jinte (groep 1-2B), Lisa (groep 1-2D) en Yesse (groep 1-2 E) van harte welkom op onze 
school. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd zullen hebben op Het Palet. 
 
 
Inschrijfweekend Kindervakantieweek OEWAKADOE 
Oewakadoe bestaat 30 jaar, een jubileum! 



Dit jaar valt Oewakadoe in week 33 en begint op maandag 12 augustus en duurt t/m donderdag 15 
augustus. 
De week speelt zich af op en rond het veld van de handboogvereniging O.B.K. op De Lemelvelden. 
Deelname staat open voor kinderen van het basisonderwijs die binding met Hapert hebben en op het 
moment van inschrijving 4 jaar zijn. 
Het belooft voor alle deelnemers een actief programma te worden en we gaan waanzinnig leuke en 
fantastische dingen! Dagelijks zijn er afwisselende activiteiten afgestemd op de leeftijd van de kinderen. 
De aanmelding is dit jaar op vrijdagavond 10 mei tussen 18.30 uur - 20:30 uur en op 
zaterdagochtend 11 mei tussen 10.30 uur – 12.30 uur in Den Tref. Zorg dat je erbij bent! 
Inschrijving kost 15 euro per kind. Zit je nu in groep 7 of 8? Dan mag je deelnemen aan ons spannend 
avondprogramma! Kosten voor de overnachting bedragen 5 euro. Betaling kan zowel contant als via 
pin. 
Vrijwilligers (géén deelnemende kinderen) kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier op de 
website. 
Kom dus op vrijdag 10 of zaterdag 11 mei naar Den Tref en geef je op voor deze week. Neem je 
vriendjes en vriendinnetjes mee, hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Wilt u meer informatie kijk dan op: www.oewakadoe.nl of stuur een e-mail naar info@oewakadoe.nl. 

 

Typetuin 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus 
is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Schrijf je in voor 1 augustus en ontvang extra 
voordeel. 
Startdatum: maandag 30 september 2019 
Lestijd: 16.15 – 17.15 uur 
Leslocatie: B.s. Het Palet 
Korting voor snelle beslissers: schrijf je kind(eren) in voor 1 augustus en ontvang 25 euro korting. 
Je betaalt dan 150 euro i.p.v. 175 euro. 
Let op: er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL = VOL 
Voor aanmelding ga je naar https://www.typetuin.nl 
Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579. 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Typetuin 
 
 
 
  
 


