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Agenda:
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: Paletfestival ENERGIE
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

Hapert heeft het!
Kinderen denken mee over de toekomst van Hapert
De leerlingenraad en de groepen 5 zijn afgelopen vrijdagmiddag volop bezig geweest om goede ideeën
te bedenken voor activiteiten in en rond de te bouwen MFA, samen met medewerkers van Bureau
Negen. De leerlingenraad heeft er de handen vol aan om al die ideeën van afgelopen vrijdag te
rubriceren en uit te werken voor een presentatie op donderdag 23 mei : zie de aankondiging
hieronder. Vandaag was de leerlingenraad weer in vergadering bijeen en het aantal ideeën groeide
alsmaar verder. Dinsdag gaat de leerlingenraad nog een keer aan het werk om vanuit een selectie van

alle plannen en plannetjes een heldere presentatie te maken. We gaan er vanuit dat er veel ouders
naar al die mooie plannen komen kijken en luisteren. Niet alleen kijken en luisteren, maar ook
meedoen. Heel Hapert kan zich volgende week donderdag uitspreken, zodat Hapert en de MFA (nog
meer) gaan bruisen en voor iedereen wat te bieden zal hebben. De leerlingen zijn in ieder geval al
super-enthousiast.
Een stukje uit de Nieuwsbrief van Hapert heeft ‘t: www.hapertheefthet.nl

Hapert heeft veel in huis om te zorgen voor een leefbare toekomst. Ook jonge en
betrokken inwoners. Kinderen van Basisschool Het Palet dachten mee over de
toekomst van Hapert en de MFA.
Voor 1 dag de baas van Hapert
Leerlingen uit groep 5 en van de leerlingen mochten voor 1 dag de baas van Hapert zijn en
ideeën bedenken voor de toekomst van Hapert en de MFA. Bekijk de video hieronder om te
ontdekken welke ideeën zij hebben bedacht.

Denk jij ook mee?
Wil je ook met ons meedenken? Kom naar de bijeenkomst op donderdag 23 mei om 19.30 uur
bij Den Tref in Hapert. Meld je hieronder aan. Ben je al aangemeld? Stuur deze mail dan door
naar inwoners in Hapert om hen uit te nodigen.

Aanmelden dorpsbijeenkomst Hapert

Sponsor van onze jaarkalender 2019-2020
Op dinsdag 2 juli 2019 zal de nieuwe kalender voor schooljaar 2019-2020 aan alle oudste kinderen
meegegeven worden. Angelique Lemmens zal wederom zorgdragen voor een professionele uitvoering
van deze kalender. Er zal ruimte zijn voor maximaal 16 advertenties. Heeft u een bedrijf en bent u
geïnteresseerd om een advertentie te plaatsen, dan kan dat. De kosten bedragen 50 euro. U wordt
vermeld in de schoolkalender en op de website van Het Palet. Heeft u interesse, dan kunt u voor meer
informatie terecht bij Astrid Tijssen, mailadres atijssen@kempenkind.nl

Wij bedanken de sponsoren die zich al hebben aangemeld.

Sponsorloop
We kunnen terug kijken op een geslaagde sponsorloop. Alle kinderen hebben hun uiterste best gedaan
om zoveel mogelijk rondjes op de Wielerbaan (gr. 3 t/m 8) of op het schoolplein (kleuters) te lopen
voor ''t Dierenwaaike'. Het is nu de bedoeling dat uw zoon/dochter het sponsorgeld gaat ophalen bij
diegene die gesponsord hebben. Als bewijs hebben de kinderen hun sponsorlijst en stempelkaart mee
naar huis gekregen (de kleuters krijgen deze vandaag mee naar huis). Het is de bedoeling dat al het
sponsorgeld uiterlijk 7 juni ingeleverd is bij de leerkracht van uw kind(eren). Hierna gaan we de cheque
overhandigen aan de vrijwilligers en zullen we de opbrengst in de Paletter vermelden.
Commissie goede doel
Wij zijn op zoek naar een nieuw MR-lid voor de oudergeleding
Petri Lemmens heeft aangegeven na dit schooljaar te willen stoppen met haar werkzaamheden in de
MR. Nu zijn wij op zoek naar iemand die, 4 keer in het jaar, tijd en zin heeft om de ouders van de
kinderen op onze school te vertegenwoordigen in de MR. De oudergeleding van de MR bestaat op dit
moment uit 4 ouders. De personeelsgeleding bestaat uit 4 personeelsleden. Er is altijd een directielid
aanwezig bij deze vergaderingen.
Lid zijn van de MR is een goede gelegenheid om actief mee te denken over de nieuwe ontwikkelingen
op onze school. In sommige zaken heeft een ouder instemmingsrecht en bij andere zaken adviesrecht.
Wij als MR hebben een goede verstandhouding met de directie en worden door hen op de hoogte
gehouden van actuele zaken. Zo kunnen we voor uw kind weloverwogen en verstandige beslissingen
nemen. Naast uw inbreng in de MR, hebt u als MR-lid ook inbreng in de SR+. De schoolraad (SR+)
adviseert de directie op alle terreinen van het schoolbeleid: onderwijs, schoolorganisatie, personeel,
financiën en huisvesting. Haar belangrijkste taak is het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het
onderwijs. Ook de schoolraad komt 4 keer per jaar bij elkaar. Heeft u interesse, dan kunt u zich tot
31 mei aanmelden via mr@hetpalet.nl. Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen
gehouden. Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met de MR.
Wij hopen op veel aanmeldingen!!
MR-leden Het Palet
Paletfestival 5 juni
Daar krijg je energie van………..
Hulpouders van de groepjes krijgen volgende week informatie. Uw kind krijgt een brief mee.
Oewakadoe
Voor de ouders die vorige week de informatiebrief en de informatie in de Paletter niet hebben
ontvangen/gelezen is het nog mogelijk om de kinderen in te schrijven voor Oewakadoe. Graag een
mail sturen naar info@oewakadoe.nl. Dit kan tot uiterlijk woensdag 22 mei.

Schoolfotografie Imca van de Weem
Beste ouder(s), verzorger(s),
Velen van jullie hebben inmiddels de schoolfoto’s besteld, waarvoor onze dank! Het schooljaar loopt
nu langzaam richting het einde en dat wil voor ons zeggen dat ook de schoolfoto’s van afgelopen jaar
binnenkort offline gaan en wij ruimte gaan maken op de server voor het nieuwe schooljaar. Mocht u
nog geen foto’s besteld hebben, dan kan dat nog tot eind juni.
Na 30 juni zijn de albums offline en verdwijnen de foto’s ook uit ons systeem en zijn ze niet meer
na te bestellen.
Bent u de inlogcodes kwijt? Stuur dan even een berichtje.
Hartelijke groet,
Imca van de Weem
info@imcavandeweem.nl

Paletconcert 2019
Op vrijdag 24 mei om 19.00 uur zal het jaarlijkse Paletconcert plaatsvinden in gemeenschapshuis
Den Tref in Hapert.
Veel dans, zang, blokfluit en nog veel meer muzikale activiteiten vragen dan om uw aandacht. De
kinderen zullen een mooi muzikaal concert voor u verzorgen. Zorg dat ook U erbij bent! U bent van
harte uitgenodigd.
Het Paletconcert team

Welkom
Wij heten Raff (groep 1-2C) van harte welkom op onze school. Wij hopen dat hij een fijne en
leerzame tijd zal hebben op Het Palet.

