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Agenda: 
Vr 15 maart: school gesloten i.v.m. staking 
Zo 17 maart: Kempen Kidsrun in Hapert 
Di 19 maart: studiemiddag, namiddag alle groepen vrij 
Di 19 maart: 19.30 u: kick-off van het nieuwe onderwijs op Het Palet 
Do 4 april: 20.00 u: informatieavond voor ouders van nieuwe kleuters 
Vr 5 april: 18.00 – 20.00 uur: open avond b.s. Het Palet 
 
  
Attentie 
Morgen, vrijdag 15 maart 2019, is er geen school i.v.m. de staking. 
Dinsdag 19 maart 2019 is er geen school i.v.m. de studiemiddag. De kinderen zijn die middag vrij. 
  
  
Aanmelding kick-off  
Als u aanwezig wilt zijn bij de kick-off van het nieuwe onderwijs op Het Palet a.s. dinsdag, dan kunt u 
zich aanmelden t/m maandag 18 maart a.s. via het bericht in Social Schools. 
  
  
Open Avond op Het Palet 
Op vrijdagavond 5 april organiseert basisschool Het Palet in Hapert haar jaarlijkse Open Avond van 
18.00 – 20.00 uur. 
Tijdens deze avond kunnen ouders en belangstellenden twee uur lang genieten van mooie optredens 
en heel veel leerlingenwerk en activiteiten overal in de school. 
Bij de hoofdingang van Het Palet is een bord met CultuurProfielSchool bevestigd. Deze profilering is 
o.a. te zien in een professionele studio waar leerlingen leren filmen en presenteren. Vorig schooljaar is 
de school een driejarig project Muziek Impuls gestart, waarbij de school samenwerkt met harmonie 
Kunst Adelt, Cultuurplaza De Kempen en met muziekdocenten van Art4U. 



Dat de school veel waarde hecht aan creativiteit is te zien aan de manier van leren van de kinderen. Er 
is meer aandacht voor de talenten van kinderen en kinderen worden gestimuleerd onderzoekend te 
leren. 
De peutergroep van Nummereen heeft ook haar open avond. Een stand van de buitenschoolse opvang 
van Nummereen staat in de hal bij de speelzaal. 
De openbare bibliotheek – ook een partner in de MFA – is niet te missen als je rondloopt bij de 
groepen 1-2. Deze is tijdens de Open Avond geopend – zoals iedere vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. 
Voor de ouders van nieuwe leerlingen verzorgt Het Palet op donderdag 4 april een informatieavond 
in de aula van het hoofdgebouw vanaf 20.00 uur. Deze avond is bedoeld voor ouders van leerlingen die 
recent zijn ingestroomd t/m de instromers die in het schooljaar 2019-2020 vier jaar worden. Er wordt 
dan verteld hoe er op Het Palet gewerkt wordt. De meeste aandacht krijgt die avond het onderwijs in 
de groepen 1-2. Met de ouders wordt ook een rondgang gemaakt door het schoolgebouw en bij een 
informele afsluiting is er gelegenheid tot vragen stellen. Meer informatie over de school vindt u op 
www.hetpalet.nl  
Beide activiteiten vinden plaats in het hoofdgebouw van Het Palet, Bernhardstraat 4, 5527 AZ te 
Hapert. 
  
 
Kempen Kidsrun 
Aanstaande zondag, 17 maart,  zal de Kempenrun weer plaatsvinden in Hapert. Een jaarlijks 
terugkerend hardloopevenement voor alle leeftijden. Eén onderdeel van deze run is de Kidsrun. 
Inschrijven en voor meer informatie kun je terecht op www.kempenrun.nl Doe mee! 
  
 
Geboren 
Wij feliciteren Annet van Oostrom en Rob Tummers met de geboorte van hun dochter Sofie en Eef 
(groep 1-2D) en Marly met hun zusje. Sofie is op 23 februari 2019 geboren. Heel veel geluk met elkaar. 
  
 
Welkom 
Wij heten Luuk (groep 1-2A), Lotte (groep 1-2B), Iraklis en Sofia (groep 1-2C), Owen (groep 1-2E) en 
Tina (NT2-groep) van harte welkom op onze school. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd zullen 
hebben op Het Palet.  
  
  
 


