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Agenda:
Week 7, 8, 9: driehoeks-gesprekken groepen 3 t/m 8
Ma 25 februari: studiemiddag: alle groepen de middag vrij
Do 28 februari: carnavalsmiddag kleuters
Vrij 1 maart: carnavalsmiddag groepen 3 t/m 8
Ma 4 t/m 8 maart: carnavalsvakantie
Di 19 maart: studiemiddag, namiddag alle groepen vrij

Kennismakingsprogramma nieuwe burgemeester
De pas geïnstalleerde burgemeester Remco Bosma maakt in de maand februari een rondgang door de
vijf dorpskernen van de gemeente Bladel. De dorpsraden zorgen voor een kennismakingsprogramma
en omdat Hapert geen dorpsraad heeft, zorgde het bestuur van het Georganiseerd Burgeroverleg
Hapert daarvoor. Hapert was gistermiddag als eerste aan de beurt. De GBOH’ers ontvingen de
burgemeester, die vergezeld was van de wethouders Fons D’Haens en Wim van der Linden, in Den

Tref. Daar werd de burgemeester door de voorzitter Frits Oomen bijgepraat over het mooie dorp
Hapert, waar buitengewoon veel aardige mensen wonen, maar ook een dorp dat er toe doet. Anders
zou Wikipedia er geen een veertien pagina’s aan gewijd hebben. Frits verhaalde ook over de
bestuursgeschiedenis van Hapert, waarbij vele burgemeesters de revue passeerden, die overigens sinds
1952 altijd hun intrek namen in de mooie kern Hapert. Herman van Oostrom vertelde de
burgemeester over de diverse woningbouwprojecten en over de ontwikkeling van het centrum. Gerard
informeerde de burgemeester over het MFA-project, dat nu in de fase van voorontwerp beland is. Hij
gaf aan dat de lange voorbereiding ervoor gezorgd heeft dat de MFA-partners sterk naar elkaar toe
gegroeid zijn. Ze denken met elkaar mee en men gunt elkaar het beste. Er wordt niet in problemen
gedacht, maar in oplossingen. De MFA gaat zonder twijfel een groot succes worden.
Daarna volgde een rondwandeling door het centrum van Hapert, waarbij de Kloostertuin, Het Palet
en De Oude Jongensschool bezocht werden. Na het aanschouwen van de nieuwe woningen in het
Claassenpark werk de rondgang vervolgd in een authentieke Amerikaanse schoolbus. De eerste
bestemming was het sportcomplex De Lemelvelden en daarna enkele nieuwbouwprojecten. Tot slot
volgde een wandeling door de nieuwe natuur van het Kempisch Bedrijvenpark om te eindigen in de
zorgboerderij de Ganzestart en kinderopvang Buitengewoon van de familie Konings. Daar werd de
burgemeester met luide stem het Haperts volkslied toegezongen door de Haopertse Gaopers.
Kortom, Hapert is voor de nieuwe burgemeester Remco Bosma op de kaart gezet.

Concert leerlingen Het Palet
De leerlingen van groep 6 en de neveninstroom – de Blazers- en Slagwerkbende - verzorgden vorige
week een geweldig concert in Den Tref. Ondersteund door de leraren van Kunst Adelt en Art4U en
met de ondersteuning van de harmonie Kunst Adelt werd het een swingend muziekspektakel. We
hopen dat veel leerlingen zijn aangestoken door het muziekvirus en hun muzieklessen een vervolg
geven.

Noteren in uw agenda

Op maandag 17 juni gaan de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Deze datum stond
nog niet in de schoolkalender vermeld. Wij verzoeken u deze datum te noteren. U zult tijdig nadere
informatie ontvangen.

Bericht van de TSO
Het zou heel fijn zijn als u de lunchbox en drinkbeker van uw kind(eren) voorziet van naam en groep.
Dank u wel.
TSO

Geen uitgang
Wij vragen u om de deur bij de bibliotheek niet te gebruiken als uitgang als u uw kind(eren) naar school
heeft gebracht. Deze deur is vaak niet gesloten met als gevolg dat iedereen deze ingang kan gebruiken
om de school binnen te komen. Er is daar niet altijd toezicht van bibliotheek- en/of
peuterspeelzaalmedewerksters. Wij verzoeken u dezelfde uitgang te nemen als waar u door naar
binnen komt. Het is in het belang van de veiligheid van uw kind(eren).
Met dank voor uw medewerking.

Vriendinnentraining
Ontdek en ervaar hoe leuk korfballen is. Leer gooien, vangen en schieten. Maak nieuwe vriendinnen.
Train een keertje met ons mee!
Op maandagavond 25 maart 2019 organiseren korfbalvereniging VVO uit Hapert en
korfbalvereniging Klimroos uit Hoogeloon een vriendinnentraining voor meiden uit groep 2,3 en 4.
Meiden die nog niet korfballen, kunnen aansluiten bij de training.
Zit je in groep 2, 3 of 4 en wil je een keertje meetrainen, Aarzel niet en meld je aan!
Deze training is in sporthal Eureka in Hapert van 18.15 uur tot 19.15 uur.
Sporten en plezier maken doe je samen!
Aanmelden doe je door een e-mail te sturen voor 11 maart naar: e_roijmans@hotmail.com met daarin
de naam en groep van degene die mee komt trainen.
Vond je de training leuk en heb je zin om te komen korfballen? Neem dan contact op met Elianne
Michelbrink (VVO; e_roijmans@hotmail.com) of Marian Bolte (Klimroos; a.bolte@upcmail.nl) voor de

mogelijkheden.
Groetjes en hopelijk tot dan.
Korfbalvereniging VVO en Korfbalvereniging Klimroos

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

