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Agenda:
Vrijdag 19 april: Studiemiddag, alle groepen zijn de middag vrij
Maandag 22 april: tweede Paasdag
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: meivakantie
Zaterdag 27 april: Koningsdag
Dinsdag 14 mei: sportdag groepen 1 t/m 8 met sponsorloop
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
Vanmiddag 19 april zijn alle groepen vrij.

Groepen 5 – Johannes Passion
Donderdag 18 april – Witte Donderdag - hebben de groepen 5 kennis gemaakt met de Johannes
Passion van Bach – in een Juniorversie - in de kerk van Bladel. Onze leerlingen zaten daar niet
onvoorbereid, want ze hadden een drietal voorbereidende lessen gehad. Pieter van den Broek,
muziekdocent van Art4U en bekend als onze dirigent van de Blazersbende van de groepen 6, heeft de
leerlingen kennis laten maken met barokinstrumenten en barokmuziek. Hij had met de kinderen ook
de spreekkoren ingestudeerd, waardoor de kinderen actief betrokken werden bij de uitvoering van de
Johannes Passion. Rinie van de Velde (docent levensbeschouwing en koorlid) heeft in een uitgebreide
les de kinderen het paasverhaal verteld en uitgelegd wat de Johannes Passion is, wie Bach is en waarom
hij deze muziek schreef.
De Johannes Junior is een mix van vertelkunst, ballet en originele werken uit de Johannes Passion van
Bach, gezongen door Het Kempisch Kamerkoor en een sopraan soliste. Beroepsverteller Bastiaan de
Zwitser herschreef het aloude Passieverhaal in heldere taal, speciaal voor kinderen, zonder in te
boeten aan betekenis. In het verhaal kwamen sociale thema’s zoals buitensluiten, opkomen voor je
vrienden en groepsdruk naar voren en juist op die momenten ging Bastiaan tijdens de voorstelling de
interactie met de kinderen aan. De ingestudeerde spreekkoren vormden hierbij een direct onderdeel
van het verhaal.
Een sopraansoliste zong twee aria’s uit de Johannes Passion waarbij de betekenis werd verbeeld door
middel van ballet en de uitvoering werd begeleid door beroepsbarokorkest Concerto Barocco,
spelend op authentieke barokinstrumenten of replica’s daarvan. Het geheel stond onder muzikale
leiding van dirigent Cees Wouters.
Het project werd aan de Bladelse basisscholen aangeboden door Het Kempisch Kamerkoor in
samenwerking met Art4U en Cultuurplaza De Kempen. Behalve Het Palet hadden ook de Toermalijn
en de Mariaschool van dit aanbod gebruik gemaakt.
We bedanken Het Kempisch Kamerkoor, Art4U en Cultuurplaza voor dit mooie initiatief voor onze
leerlingen.

Sportdag

groep 1 t/m 8
Onze jaarlijkse sportdag wordt voor de groepen 3 t/m 8 gehouden op dinsdag 14 mei. Zoals u wellicht
heeft kunnen lezen, wordt de sportdag dit jaar gecombineerd met een sponsorloop.
Alle kinderen worden om 8.30u op school verwacht, vervolgens maken we er een sportieve
dag van. De eindtijden ziet u in de stukjes hieronder. De naschoolse opvang is door ons al op de
hoogte gebracht dat de eindtijden van deze dag gewijzigd zijn.
Voor de hulpouders komt er nog een brief met aanvullende informatie. Wij willen alvast de hulpouders
bedanken voor hun hulp.
De kinderen moeten op deze dag een lunchpakketje meenemen. Een gezonde koek is ook toegestaan,
maar geen snoep en/of chips. Voor drinken en fruit wordt gezorgd.
Wilt u uw kind gepaste sportieve kleding aan doen? Het veld kan vochtig zijn, dus houd
rekening met het soort schoeisel (geen slippers).

Zorg voor voldoende bescherming tegen de zon. Geef de kinderen eventueel een
petje/zonneklepje mee. Wij adviseren om de kinderen een t-shirtje met (korte)
mouwtjes aan te geven i.p.v. een hemdje. Wij verzoeken u de kinderen thuis in te smeren
met zonnebrandcrème.
Mocht de sportdag i.v.m. weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan krijgt u vóór 8.00 u een
bericht in Social Schools en blijft uw kind tussen de middag op school, om samen in de klas te eten.
De begin- en eindtijden blijven zoals die van de sportdag.
Groepen 1 en 2
Op 14 mei, tijdens de jaarlijkse sportdag, sporten de kleuters op school. Alle kleuters worden die dag
in sportieve kleding op school verwacht. De kleuters worden op de normale tijd door ouders in de
klas gebracht.
In de ochtend zullen de activiteiten van de sportdag uitgelegd worden in de klas. Daarna gaan alle
kleuters de spieren warm maken met een warming-up. Daarna zijn er 5 korte sportrondes van een
half uurtje. Er zijn sportspellen, 'fun'- spellen, dansactiviteiten en de kinderen zullen met de klas een
bezoek brengen aan 't Dierenwaaike.' Ook is er natuurlijk tijd voor vrij spel op de speelplaats.
Tussen de middag blijven alle kleuters bij de eigen leerkracht in de klas over. Uw kind neemt daarvoor
een lunch mee. De leerkracht zorgt voor water of ranja. Wilt u uw kind hiervoor een lege beker
meegeven? Fruit wordt deze dag verzorgd door de ouders van de ouderraad.
In de middag zullen de kinderen van groep 1-2 op school de sponsorloop lopen.
Om 14.15 uur is de sportdag afgelopen en worden de kleuters door de eigen leerkracht naar het
Paletplein gebracht.
Groepen 3 en 4
De kinderen van de groepen 3 en 4 worden om 8.30 uur in de eigen klas verwacht. De ouders van
de groepen 3 en 4 die deze dag een groep of een spel begeleiden, hebben al informatie ontvangen over
de aanvangstijden.
Om 8.45 uur vertrekken de kinderen én de ouders die een groepje begeleiden te voet naar sportpark
De Lemelvelden.
Op de sportvelden zijn verschillende spelletjes voor de kinderen uitgezet. Ook zal er een sponsorloop
gehouden worden op de wielerbaan. Om 14.00 uur eindigt de sportdag. Na afloop is het de
bedoeling dat de kinderen op het sportpark worden opgehaald. Het liefst op de fiets i.v.m.
de veiligheid. (bij slecht weer kunt u uw kind gewoon bij school ophalen om 14.00 uur). De kinderen

die naar de buitenschoolse opvang moeten, gaan gezamenlijk terug naar school en kunnen dan direct
naar de BSO.
Wilt u bij het ophalen van uw kind(eren) letten op de veiligheid van de andere kinderen
die het sportpark rond die tijd lopend verlaten.
Groep 5 t/m 8
De kinderen worden deze dag om 8.30 uur op school verwacht, waarna ze gezamenlijk naar sportpark
De Lemelvelden lopen. Om 14.15 uur zullen ze terug zijn op school waar nog een kleine versnapering
op ze wacht. Daarna mogen de leerlingen weer naar huis.
Wij hopen op een sportieve en gezellige dag!
Commissie sportdag

Sponsorloop
Op 14 mei a.s. zal, als onderdeel van de sportdag, een sponsorloop georganiseerd worden. Dit jaar is
er gekozen voor een doel dicht bij huis, namelijk ’t Dierenwaaike. De vrijwilligers hebben
aangegeven blij te zijn met ons initiatief en gaan het sponsorgeld besteden aan het onderhoud van ’t
Dierenwaaike en de aanschaf van enkele watervogels.
Het zou natuurlijk heel leuk zijn als er veel supporters een kijkje komen nemen op de wielerbaan bij
De Lemelvelden of op school. Het loopschema voor deze dag is als volgt:
Groep 5 t/m 8: 09.00 – 09.45 uur
Groep 3/4: 10.10 – 10.55 uur
Groep 5 t/m 8: 11.00 – 11.45 uur
De kinderen uit groep 1/2 rennen/lopen tussen 13.00 en 13.45 uur hun rondjes op school.
Gisteren hebben de kinderen het sponsorformulier meegekregen. Het zou fijn zijn als het formulier
uiterlijk 9 mei weer terug op school is.
Kleurplaat
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hebben gisteren een kleurplaat mee naar huis gekregen vanuit de
organisatie van de Koningsmarkt.
De kinderen kunnen de kleurplaat inleveren voorafgaand aan de versierde fietsen-optocht op zaterdag
27 april a.s..

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

Het team van basisschool Het Palet wenst u een fijne vakantie.

