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Agenda:
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

Dorpsbijeenkomst
Hedenavond, Dorpsbijeenkomst, voor alle inwoners van Hapert
Nadat de groepen 5 twee weken geleden volop bezig geweest zijn om goede ideeën te bedenken en
uit te werken, zowel in als rond de te bouwen MFA, heeft de leerlingenraad van Het Palet die ideeën

gerubriceerd en uitgewerkt in een PowerPointpresentatie. Amy, Finn en Sten gaan die vanavond op
de dorpsbijeenkomst presenteren. Iedereen is van harte uitgenodigd: jong en oud! Heel Hapert kan
zich vanavond uitspreken. We zijn benieuwd naar alle goede ideeën. We hebben woensdag in het
Eindhovens Dagblad kunnen lezen dat de MFA nog wat duurder wordt dan verwacht. Dat schept
verplichtingen om de nieuwe faciliteiten maximaal te benutten. Onze leerlingen weten er wel raad
mee. Komt dus allen naar Den Tref vanavond. De Dorpsbijeenkomst start om 19.30u.
Heeft u vorige week de link ‘Hapert heeft het’ al aangeklikt? Zo niet, dan heeft u nog een keer de kans:
www.hapertheefthet.nl

Jij bent mijn vriend op TV
De uitzending van Jij bent mijn vriend - de vervolgdocumentaire op De kinderen van juf Kiet - is op
een vroegere datum gepland, dan we eerder gecommuniceerd hebben. De film wordt niet op 17 juni
uitgezonden, maar al op maandag 3 juni om 20.25 uur op NPO 2. In de hoofdrol speelt Branche
die uit Macedonië komt. We zien hem de stap maken naar een reguliere basisschool, van de
Neveninstroom op Het Palet naar Wereldwijs in Eersel. Daar moet hij opnieuw proberen
vriendschappen te sluiten. Het grootste deel van de film speelt zich nog op Het Palet af. De filmmakers
Peter en Petra Lataster hadden nog een kleine 200 uren aan filmbeelden die overgebleven waren na
de montage van De kinderen van juf Kiet. De film Jij bent mijn vriend heeft niet zo'n grote vlucht
genomen als De kinderen van juf Kiet. Toch draaide de film deze en vorige maand in Linz, München
en in Polen. De kinderen van juf Kiet draait ook nog steeds, waarschijnlijk binnenkort in Kiev.

Documentatiecentrum
In verband met de verhuizing van het documentatiecentrum volgende maand zijn wij aan het
opruimen. Er zijn allerlei leuke boeken te koop voor een heel klein prijsje. Kom gerust een kijkje
nemen.
Documentatiecentrum

Schoolreizen: abonnementen
Op maandag 17 juni gaan de groepen 3 t/m 7 en de NT2 op schoolreis. De kinderen uit groep 3
gaan naar DippieDoe. De groepen 4, 5, 6 en NT2 gaan naar Billy Bird en de groepen 7 naar Toverland.
Mochten er kinderen zijn die een abonnement hebben, zou het heel fijn zijn indien de school hiervan
gebruik mag maken. Dit zou de totale kosten voor de school kunnen verlichten. U kunt hierover
contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Bij voorbaat dank.

Schoolreis groepen 3:
Maandag 17 juni gaat groep 3 op schoolreis naar DippieDoe. De kinderen worden om 9.00 uur op
school verwacht, zodat we stipt om 9.15 uur kunnen vertrekken vanaf de ventweg Oude Provinciale
weg.
Omstreeks 16.45 uur verwachten we de kinderen uit groep 3 weer terug op school. Mocht de
aankomsttijd veranderen wordt u via Social Schools op de hoogte gebracht.
Het is de bedoeling dat de kinderen een lunchpakketje en voldoende drinken meenemen. Ze mogen
ook iets lekkers meenemen, maar niet te veel snoep. Er is geen zakgeld toegestaan.
De kinderen verkennen het park samen met de leerkracht. Het doel van het schoolreisje is samen een
gezellige dag te hebben.
Dus wat nemen we mee: lunchpakket, voldoende drinken en extra setje kleren.
Indien nodig, smeer uw kind thuis alvast in met zonnebrandcrème.

Schoolreis groep 4 t/m 6 en NT2 onderbouw:
Op maandag 17 juni gaan de groepen 4 t/m 6 en NT2 op schoolreisje naar Billy Bird in Volkel. We
verwachten alle kinderen om 09.00 uur op school. De bussen vertrekken om 9.15 uur vanaf de
ventweg Oude Provincialeweg (bovenbouw).
Het is de bedoeling dat de leerlingen deze dag een lunchpakketje, voldoende drinken en evt. wat
lekkers mee nemen. Zakgeld is niet toegestaan.
Om 16.30 uur vertrekken we weer naar school. We verwachten rond 17.30 uur weer in Hapert aan
te komen. Mocht de aankomsttijd veranderen wordt u via Social Schools op de hoogte gebracht.
We hopen op een zeer geslaagde dag!
Denk aan: lunchpakket, voldoende drinken, (regen)jas, pet, zonnebrandcrème en
natuurlijk een goed humeur.

Schoolreis groep 7 en NT2 midden- en bovenbouw:
Op maandag 17 juni gaan de groepen 7 op schoolreisje naar Toverland in Sevenum. We verwachten
alle kinderen om 08.45 uur op school. De bussen vertrekken om 9.00 uur vanaf de ventweg Oude
Provincialeweg (bovenbouw). Het is de bedoeling dat de leerlingen deze dag een lunchpakketje,
voldoende drinken en evt. wat lekkers mee nemen. Zakgeld is niet toegestaan.
Om 9.00 uur vertrekken we weer naar school. We verwachten rond 18.00 uur weer in Hapert aan
te komen. Mocht de aankomsttijd veranderen wordt u via Social Schools op de hoogte gebracht.
We hopen op een zeer geslaagde dag!`
Denk aan: lunchpakket, voldoende drinken, (regen)jas, pet, zonnebrandcrème en
natuurlijk een goed humeur.

Musical groep 8
Voor de musical van groep 8 zijn we op zoek naar 3 astronautenpakken. Heeft u deze pakken te leen
dan horen wij dat graag van u.
Leerkrachten groep 8

Babynieuws
Wij feliciteren Wendy en Dirk met de geboorte van hun zoontje en Roos en Fiene met hun
broertje Sam. Sam is op 14 mei 2019 geboren. Veel geluk met elkaar!

