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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 
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 
 

 

Informatieavond nieuwe ouders  
De informatieavond van vorige week donderdag was druk bezocht en we zagen veel betrokken ouders. 
We hadden op de Informatieavond een opkomst van 45 à 50 ouders.  
Het digitaal jaarverslag was precies op tijd af en geeft weer een mooi overzicht van enkele highlights 
van het afgelopen jaar. Als je het digitale jaarverslag wil zien: click op deze link: 
https://vimeo.com/328261244 Wachtwoord: SJO18-19. 
Door het wachtwoord hebben we – in tegenstelling tot YouTube - een veilige internetomgeving. Als 
je het overzicht gezien hebt, ben je meteen op de hoogte van enkele Palet-actualiteiten zoals de 
nieuwe, latere datum van de oplevering van de MFA en van wat het aspirant-lidmaatschap van Brainport 
inhoudt. Het filmpje van het jaaroverzicht duurt een kwartiertje.  
 



  

Open Avond 
Tijdens de Open Avond was het weer topdrukte. Veel ouders en grootouders zullen de rondgang 
door de school - waarbij zoveel te zien en te doen was in de klaslokalen - als een leuke belevenis 
ervaren hebben. Er was enorm veel mooi kinderwerk. Het handenarbeidlokaal was door Yvonne weer 
als een museum ingericht. Wellicht moeten we aan een professionele uitleen-galerie gaan denken. De 
kunstwerken zijn ernaar.  
Ook waren er op veel plekken leerling-activiteiten en kon er meegedaan worden. In de aula steeg 
tussen 18.00 en 20.00 uur de warmte tot grote hoogte. Niet alleen vanwege de mooie muziek- en 
dansoptredens, maar ook omdat de aula voortdurend vol zat en vol stond met heel veel geboeide 
toeschouwers. Louise en Heleen hadden weer stevig de regie in handen, dus waren de optredens om 
precies 20.00 uur afgelopen. 
 

 

De leerlingen van de leerlingenraad toonden zich enthousiast op de Open Avond. De Bikez Racers die 
voor een groot deel gesponsord zijn door de Oudervereniging – voor een deel ook uit de Rabo 
Clubkasactie – waren een succes. Kinderen konden op het door de leerlingenraad uitgezette parcours 
op de speelplaats de Racers uitproberen. De leerlingen moesten van de Oudervereniging wel een 
tegenprestatie leveren door te helpen tijdens de Open Avond en ook in de voorbereiding. Tijdens de 
Open Avond kreeg de Leerlingenraad nog drie extra Bikez Racers, zodat er nu zes Racers voor de 
groepen 3 t/m 8 te gebruiken zijn. Ze hangen bij de uitgang van groep 3. Dank aan de Oudervereniging, 
die altijd voor ons klaar staat en nu ook nog eens onze sponsor was. 
 
Ook dank aan de vrijwilligers van het documentatiecentrum en van de TSO. Fijn dat zij ook dit jaar 
weer actief bij de Open Avond betrokken waren. De verkoop van afgeschreven boeken liep als een 
tierelier. Dat zal zeker ook met de prijs te maken hebben gehad. Op het eind van de avond mochten 
kinderen 6 boeken voor 1 euro meenemen. Nog knap dat de opbrengst boven de 100 euro 
uitgekomen is. 
 



 

Oudervereniging op Social Schools 
Vanaf deze week heeft de oudervereniging (voorheen ouderraad) ook de rechten gekregen om via 
Social Schools groepsberichten te sturen aan het betreffende leerjaar. Oproepen voor hulpouders 
zullen daarom voortaan via dit medium komen. Aanmelden als hulpouder kan via het spreekwolkje.  
 
 
 

 

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. 
 
 
Click voor iedereen! 
Beste ouders, 
Op 17 april van 14.00 tot 16.00 is de open dag van Click. Het thema is: Click voor iedereen! 
Via onderstaande link vind je onze tweede vlog met uitleg over deze dag. 
https://www.clicksport.nl/fun/tv/ 
Mocht je de eerste vlog gemist hebben dan kun je deze via bovenstaande link nogmaals zien. Klik dan 
op het 2e filmpje (op het logo van Click). 
Met vriendelijke groet, 
Benthe Schoenmakers 
Vakdocent bewegingsonderwijs en Coördinator Click Sport kleuters en Click Special. 
 

 
 
Welkom 
Wij heten Jackie (groep 1-2A) en Yuan (neveninstroom) van harte welkom op Het Palet. Wij 
hopen dat zij een fijne en leerzame tijd zal hebben op onze school. 


