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Wat hebben we genoten met de Paasdagen van het mooie weer. In de aanloop naar Pasen hebben 
we op school leuke en leerzame activiteiten gedaan met de kinderen. Picknicken is bijvoorbeeld niet 
alleen erg leuk en gezellig, maar een kleed vervolgens weer opvouwen is ook heel leerzaam. De 
kinderen om mij heen kwamen tot de ontdekking dat dit samen met een ander kind veel makkelijker 
gaat! En met een Zweeds Loopspel van alles leren over het feest van Pasen bleek ook een plezierige 
activiteit. De foto’s zijn gedeeld via Parro. 
En fijn om te merken dat veel kinderen iets hadden meegenomen voor mensen in Haaksbergen, 
zodat zij weten dat er aan hen gedacht wordt in deze tijd. Bedankt daarvoor. 
Ik wens iedereen alvast een heel fijne meivakantie en we zien alle kinderen graag maandag 9 mei 
weer op school terug! 
  

Kalender: 

22 april  Koningsspelen 

25 april-6 mei Meivakantie 

12 mei  Cultuurdag Het Palet 

13 mei  Praktisch verkeersexamen gr.7-8 

17-18 mei  Kabouterpad groep 1-2 

25 mei  Schoolfotograaf 

26-27 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart 

30 mei  Studiemiddag team 12.15 uur alle 

kinderen vrij! 

31 mei-1 juni Zoetwaterexcursie groepen 5 

6 juni Tweede Pinksterdag 



Koningsspelen 2022 – vrijdag 22 april   
  
Vrijdag 22 april vieren we Koningsspelen op school.   
  
Bij droog weer zullen we deze dag om 8.30 uur op het schoolplein (hoofdingang) beginnen met een 
warming-up in de vorm van het lied ‘FitTop10’ van Kinderen voor Kinderen. U bent van harte welkom 
om daar naar te komen kijken!   

  
Na de sportieve start zullen de kinderen in groepen starten met een spellencircuit. Dit circuit vindt 
vooral buiten plaats. Deze spellen zullen begeleid worden door ouders en leerkrachten.  
  
De kinderen mogen deze dag in sportieve kleding (bijv. in de kleuren rood-wit-blauw-oranje) naar 
school komen. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken voor de ochtend- en middagpauze 
mee.  
  
Sportieve groet, werkgroep Koningsspelen.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingenraad 
Wij willen de kinderen bij ons op school mee laten denken en beslissen, daarom hebben we sinds 
kort een leerlingenraad op basisschool Het Palet! Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 konden zich 
verkiesbaar stellen. Ze mochten zichzelf presenteren. Uiteindelijk vertegenwoordigen deze zes 
toppers de leerlingenraad van onze school. 



 
 
Thijme, Emma, Pepijn, Maud, Rebecca en Mirthe zullen ongeveer 2x per maand vergaderen over 
diverse onderwerpen. De afgelopen weken hebben zij vergaderd over het strategisch beleidsplan van 
Stichting Keender in het bijzijn van juf Patricia en bestuurder Debby Verhoeve. Daarnaast hebben de 
groepen 5 t/m 8 een tostiapparaat ontvangen van de leerlingenraad om heerlijke tosti’s te bakken. 
(zie foto) Ook is de leerlingenraad aan het inventariseren welke leesboeken er aangeschaft kunnen 
worden om onze schoolbibliotheek wat aan te vullen. Hierbij nemen ze de mening van alle kinderen 
mee. 
Zo zullen er de komende periode nog verschillende onderwerpen aan bod komen waar acties uit 
voort vloeien. We zijn benieuwd naar de toekomstige ideeën en plannen van onze leerlingenraad! 
Groeten, Patricia, Lotte, Kim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag van de leerlingenraad 
woensdag 13 april 
 
Vandaag hadden we een belangrijke taak.  
In de ochtend moesten we pitchen, omdat we 2 kinderen per groep wilden uitnodigen voor een spel. 
In het spel mochten ze meedenken over de nieuwe school.  
We vonden het pitchen in het begin spannend en leuk maar later ging het steeds beter waardoor het 
ook steeds leuker werd.  
 
Met het spel mochten wij ook meedoen. Iedereen deed goed mee en was heel creatief.  
In de middag mochten we vragen aan de onderbouw stellen.  
Vraag 1 was: Als je een toverstaf zou hebben, wat zou jij dan willen wensen. Hier kwamen veel 
verschillende ideeën naar voren, zoals: een zwembad, dieren en een trampoline.  
Vraag 2 was: Wat is er nog niet op het schoolplein en zou je wel graag willen? Ook hier kwamen weer 
veel verschillende ideeën uit voort zoals: waterpomp en een panakooi.  
Alle ideeën worden meegenomen in het plan van eisen. 
Wij vonden het een super leuke dag en kijken nu al uit naar een terugkoppeling die we aan de 
groepen zullen geven. Dit zullen we gaan doen zodra we de uitwerking hebben gekregen.  
 
Groetjes Thijme, Emma, Pepijn, Maud, Mirthe en Rebecca 



Handbaltoernooi 
Op dinsdag 12 april gingen we met 8a, 8b,7a en 7b naar het handbaltoernooi bij de bonboys. We 
gingen op de fiets. Toen we daar aankwamen werden we naar de kleedkamers begeleidt en 
ingedeeld in onze eigen groepjes. Er waren bij groep 8 4 groepjes. En ook bij groep 7 waren er 4 
groepjes. We liepen gelijk door naar de grasvelden. Er waren 6 velden. We begonnen vrijwel meteen. 
Het begin ging nogal lastig want de handballen waren vrij glad. Toen we alle wedstrijden hadden 
gespeeld moesten we even wachten op de uitslag. Toen de uitslag bekend wie de halve finale mocht 
spelen begon het meteen. Team palet1 en palet2 mochten de halve finale spelen. Palet1 won de 
halve finale. Palet2 verloor. Palet1 mocht de finale spelen tegen Los hoes2. Palet1 won met 3-2 en 
werden kampioen. We waren heel blij met de winst. Palet1 mocht de beker in ontvangst nemen. 
Daarna gingen we op foto met beker. Dat was het handbaltoernooi 

 
Maartje en Yasmijn, groep 8b 
Bij deze willen we alle coaches nog bedanken, zij hebben het super gedaan! 
 
Schoolfruit 
Het schoolfruitproject is afgelopen. Deze week wordt er nog fruit geleverd en na de meivakantie dus 
niet meer. We hopen dat de kinderen ook de komende weken tijdens de pauzes groente en fruit 
blijven eten want dat is heel lekker én gezond! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaaklessen, van Het Palet naar online mogelijkheden binnen Keender! 
De kinderen uit de plusgroepen 4 t/m 8 hebben de eerste schaakstappen gezet! Hoe zijn we hier nu 
eigenlijk gekomen? Waar gaan deze lessen toe leiden? Miriam van der Heide gaf een tijd geleden een 
voorzetje, ze kende een schaaktrainer die wel eens wat lessen kon verzorgen op het Palet… 
Dit klonk natuurlijk als een leuke tip, maar ik kon zelf (nog) niet schaken. Eigenlijk bracht dit mij en de 
kinderen in een unieke situatie. Ik kan voorleven wat ik de kinderen leer: nieuwe leerervaringen 
aangaan met een open blik en positieve houding, doorzetten als het lastig is, tijd en energie vrij 
maken voor iets wat (mogelijk) moeilijk is enz. Gelukkig bleek onze schaaktrainer Vincent Vleeming 
(schaakvereniging H.E.C.)  echte versterking te zijn: met veel plezier, motiverende woorden en 
betrokkenheid zette hij razendsnelle en flexibele stappen uit die door de kinderen even snel werden 
opgepakt. Hij schakelde waar nodig en bleek zich prima te kunnen aanpassen aan het leertempo van 



de kinderen. Echt ELK kind had binnen een paar minuten plezier in het schaken en het gevoel te 
leren. Sommige leerlingen mochten al verder bouwen op vaardigheden waar ze van huis uit al  over 
beschikten en anderen zijn gestart met een spelvorm met enkel 2 paarden. Dit maakte het mogelijk 
om allemaal succeservaringen te behalen. Het enthousiasme spatte er echt aan alle kanten af en 
werden door taal ondersteund, de betrokkenheid was hoorbaar en voelbaar. Op speelse wijze 
hebben zowel kennis als vaardigheden zich uitgebreid. Na enkel 5 lessen waren de kinderen al 
bewust van de eerste basiskennis en konden ze echt al een potje schaken!  
 
Het belang van een duwtje en de mooie uitkomst van zo’n moment komt naar voren tijdens deze 
ervaring. Voor mij was het belangrijk om over het effect van de 5 lessen heen te kijken. Hoe kunnen 
we juist daarna verder om er ook echt een zinvolle activiteit van te maken? Hier kon Vincent bij 
helpen,  via Lichess.org hielp hij mij om voor alle kinderen accounts aan te maken en leerde hij mij 
hoe online toernooien aangemaakt kunnen worden. Inmiddels kan ik m.b.v. deze site zelf mooie 
leerervaringen klaarzetten voor kinderen en hebben de eerste toernooien binnen de school al 
plaatsgevonden. En toen kriebelde het bij mij voor een volgende stap, online schaken heeft immers 
zoveel mogelijkheden. Ik informeerde andere scholen waar ik werkzaam ben of waar ik met 
regelmaat contact mee heb. Ik stelde ze voor dat zij de lessen van Vincent zouden kunnen inzetten 
en dat ik daarna als online teamleider de scholen tegen elkaar kan laten spelen. Inmiddels staat het 
eerste online toernooi van Het Palet en de Paus Joannes klaar, niet lang daarna plan ik een toernooi 
tussen Het Palet, de Paus Joannes en de Pius X en inmiddels weet ik dat ook de Albatros in Goor mee 
gaat doen. Ik krijg er energie van als ik steeds meer mensen hoor terugkoppelen dat ze mee gaan 
doen en stel me de stralende gezichten voor tijdens een schaaktoernooi. Hier creëren we 
groeikansen voor kinderen en “kennismakingen” buiten de eigen school. De peers die ouders en 
kinderen zoeken krijgen hier vorm.   
Eerlijkheidshalve zal ik dan ook mijn ontwikkeling delen: Inmiddels kan ik zelf ook enigszins schaken 
en heb ik er plezier in om dit spel te ontdekken. Tijdens de lessen is er een mooie bevestiging van 
deze ontwikkeling merkbaar, naast de vragen aan Vincent worden er ook schaakvragen aan mij 
gesteld. Ik merk dat ik stappen van leerlingen nu overzie en ze kan wijzen op de reactie van de 
tegenstander op een eigen zet. Een paar stappen vooruit denken is 1 van de dingen die ik ze nu kan 
meegeven. Nou ja, aan de beginnende leerlingen dan… Mooier kun je samen toch niet groeien? 

               Met vriendelijke groet, Rian Pot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



SPRINGEVENT  
Hallo kinderen uit Haaksbergen!   
 
Zaterdag 7 mei geven wij in het centrum van Haaksbergen een super tof feest! Diverse 
springkussens, 4 enorme stormbanen over bijna 100 meter en een dartvoetbalspel staan voor jullie 
klaar. Wij zouden het fantastisch vinden als jullie met z’n allen tussen 12:00 en 17:00 naar het dorp 
komen om er samen een gezellige en sportieve middag van te maken. De stormbanen en het 
dartsvoetbal zijn helemaal gratis! Daarnaast zijn er ook enkele kermisattracties en zijn lekkernijen en 
drinken te verkrijgen. Hoe gaaf is het om met je vriendjes en vriendinnetjes lekker te springen, 
klimmen en klauteren!  
Tot dan! ☺  
Met vriendelijke groeten, 
Organisatie Mei-spektakel & Haaksbergse Ondernemersvereniging  
 
 


