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Agenda:
Donderdag 4 april: verkeersexamen groepen 7
Donderdag 4 april: 20.00 u: informatieavond voor ouders van nieuwe kleuters
Vrijdag 5 april: 18.00 – 20.00 uur: open avond b.s. Het Palet
Woensdag 10 april: Studiedag, alle groepen zijn die dag vrij
Vrijdag 19 april: Studiemiddag, alle groepen zijn de middag vrij
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: meivakantie
Kiet Engels op Radio 1
Afgelopen maandag werd Kiet geïnterviewd op Radio 1 vanuit de teamkamer van Het Palet. De
rechtstreekse radio-uitzending werd zelfs ondersteund met (provisorisch) beeldmateriaal. Kiet vroeg
in het radio-interview aandacht van de politiek voor kinderen die onwetend naar het buitenland
worden meegenomen en daar worden achtergelaten, bijvoorbeeld om uitgehuwelijkt te worden. Kiet
heeft het afgelopen jaar op indringende wijze hiermee te maken gehad. Wat deze kinderen hierin
meemaken, is heel traumatisch. Een Tweede Kamerlid heeft al toegezegd zich in deze problematiek
verder te verdiepen. Het is goed dat Kiet door haar bekendheid van documentaires zich positief voor
deze kinderen in kan zetten. Het interview is op onderstaande link te beluisteren:
https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/495378-juf-kiet-ik-wil-deze-kinderen-een-stemgeven
Beste kinderen,
Het is weer bijna zo ver! De vierde en tevens laatste Click Sport periode van dit schooljaar gaat van
start. Zoals jullie wellicht al weten van de voorgaande jaren vindt periode vier buiten plaats. In de Click
Sport kalender staan vele leuke en sportieve pakketten waarin de buitensporten centraal staan.
In de gemeente Bladel kun je op drie verschillende dagen inschrijven.
Op maandag in Bladel en Hapert, op dinsdag in Hapert en op donderdag in Bladel en Hapert. Er zullen
in een periode van acht weken, na school (16.00 uur tot 17.00 uur), verschillende sport- en

spelactiviteiten aangeboden worden waaronder: handballen (i.s.m. HV Saturnus), fietsen (i.s.m. TWC
Het Snelle Wiel), tennis (i.s.m. tennisvereniging De Hellekens), voetballen (i.s.m. VV Hapert),
trampoline springen (i.s.m. Jump XL), handboogschieten (i.s.m. handboogvereniging OBK) en nog veel
meer. Voor een overzicht van de volledige pakketten kunt u terecht op www.clicksport.nl
Schrijf je snel in vóór woensdag 10 april 17.00 uur via het inschrijfformulier op www.clicksport.nl
Hopelijk zien we je bij Click Sport! Een sportieve groet, Anke Jansen, Roy Vissers, Joris Klerks en Daan
Vermeulen, Combinatiefunctionarissen gemeente Bladel

Kwijt
Sam van den Anker uit groep 1-2B is sinds deze week haar vriendenboekje kwijt. Het is een Frozen
vriendenboekje en haar naam staat voorin. Ze wil het heel graag terug krijgen.

