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Agenda:  
Ma 28 jan: studiemiddag: alle groepen de middag vrij 
Ma 4 febr: afsluitend concert muziekproject Blazersbende/Slagwerkbende 
Woe 13 febr: eerste rapport 
Week 6, 7, 8: Ouder/kind-gesprekken 
Ma 25 febr: studiemiddag: alle groepen de middag vrij 
Do 28 febr: carnavalsmiddag kleuters 
Vrij 1 mrt: carnavalsmiddag groepen 3 t/m 8 
Ma 4 t/m 8 mrt: carnavalsvakantie 
 
 

 
 
Mad Science 
Vandaag is de Mad Science-show voor kleuters t/m groep 8 opgevoerd. De demonstraties in onder-, 
midden- en bovenbouw sloegen geweldig aan. Op speelse en vaak ook spectaculaire wijze zagen de 
kinderen allerlei vormen van elektriciteit gepresenteerd worden. Bij veel van die proeven werden ook 
kinderen betrokken. Het was een buitengewoon leerzame presentatie. Er waren ook leerzame 
momenten voor volwassenen. Wist u dat er gemiddeld iedere dag een huisbrand is. Vaak ligt de 



oorzaak bij een elektrische installatie. De kinderen zagen dat bij het opladen van een mobieltje de accu 
oververhit raakte en de vonken en daarna de vlammen uit het mobieltje kwamen. Dus let goed op als 
je ’s nachts je mobiele telefoon oplaadt, waar je dit doet. 
 

 

Engelse les: Think Smart English 
Mocht de Engelse les, door omstandigheden, onverwacht niet door kunnen gaan, zult u altijd een email 
ontvangen van de organisatie waar uw kind deze lessen volgt. Ook de tussentijdse opvang ontvangt 
van hen een bericht van verhindering zodat uw kind automatisch bij de reguliere opvang terecht kan. 
Dit bericht kunt u verwachten van een medewerkster van Think Smart English.  
 
 

 
 
Groepen 6 en NT2: Muziekproject Blazersbende of Slagwerkbende 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 6 en NT2, 
Op dit moment neemt uw kind deel aan het muziekproject Blazersbende of Slagwerkbende in de 
groepen 6 en de NT2 klas. 
Vanwege het uitvallen van een aantal lessen in december, is besloten een extra les toe te voegen aan 
het einde van het project. 
Deze les zal plaatsvinden op woensdag 30 januari 2019, onder schooltijd. 
Vanwege de extra inhaalles en de beschikbaarheid van Den Tref is het afsluitende concert verzet naar 
maandag 4 februari 2019 van 19.00 uur tot 20.00 uur in Den Tref. Meer informatie hierover 
volgt nog. 
Hanneke van Dongen, voorzitter Kunst Adelt, leerkrachten groepen 6 en NT2 
 
 

 
 
Tienerdisco Route 67 van start 
Op zaterdag 12 januari is het zover; de allereerste Route67!!  
Deze tienerdisco is speciaal gericht op de jongere jeugd van Hapert en omstreken. Alle kinderen van 
12 jaar en ouder (of kinderen die in groep 8 zitten) zijn welkom.  
Op Facebook en Instagram staan alle bijzonderheden omtrent dit initiatief (@route67).  
 



 
 
Welkom 
Wij heten Levi (groep 1-2B), Morris (groep 1-2C) en Tieme (groep 1-2D) van harte welkom op 
Het Palet. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd zullen hebben op onze school. 

 

 


