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Vandaag is het een bijzondere dag op school. We dansen, maken muziek, knutselen, spuiten graffiti 
en ga nog maar even door. De kinderen volgen twee workshops en we hopen dat ze er iets van leren 
en er met plezier op terug kijken. Elke kind gaat naar huis met een mooi product of met een mooie 
ervaring. Lange tijd konden een aantal culturele activiteiten niet doorgaan. Met deze dag hopen we 
veel goed te maken. Namens de organisatie (Haaksbergse basisscholen) krijgen de kinderen ook nog 
iets lekkers mee naar huis. Foto’s volgen via Parro. 
 
Personeel 
Marion Pelle, Judith Lubberink en Marije Sonderen gaan aan het einde van dit schooljaar Het Palet 
verlaten. Marion en Judith kiezen ervoor een nieuwe uitdaging aan te gaan binnen Stichting Keender 
en Marije zal haar loopbaan vervolgen bij Onderwijscentrum Het Roessingh. Natuurlijk vinden wij het 
ontzettend jammer dat ze ons verlaten. Daarnaast gunnen we hen natuurlijk ook een mooie nieuwe 
plek elders in het onderwijs, waar ze zich in een andere organisatie verder kunnen ontwikkelen als 
leerkracht. 

Kalender: 
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 
8 t/m 10 juni Kamp groep 8a en 8b 
13 t/m 17 juni Avondvierdaagse 
29 juni Juffen en menerendag 
5 juli Schoolreisje groep 1-2 
6 juli Schoolreisje groep 5-6-7 
7 juli Schoolreisje groep 3-4 
14 juli Laatste schooldag! 



We gaan per direct op zoek naar enthousiaste leerkrachten die ons team weer op volle sterkte gaan 
brengen. Aanstaande vrijdag gaat de vacature uit. 
 
Luizencontrole 
Gisteren zijn alle kinderen weer op luizen en neten gecontroleerd door een groep ouders en de hele 
school is luizenvrij. Dit was de laatste controle van dit schooljaar. Blijf thuis ook regelmatig 
controleren en meld het op school, als uw kind luizen heeft. Zo kunnen we het samen z.s.m. 
proberen in te dammen. We willen de enthousiaste groep ouders hartelijk danken voor hun inzet dit 
schooljaar! 
 
Ter info stuur ik onderstaande informatie door: 
 

 



 
‘Big five scoren’ in het Witte Veen 
Franciscusbende 
 
Zondag 22 mei verzamelen we om 15.00 uur bij de familie 
ter Huurne aan de Braamweg 11 te Buurse. Onder leiding van 
het I.V.N. gaan we het Witte Veen in op zoek naar ‘the big 
five’: Schotse hooglanders, reeën, fazanten, hazen en de wolf! 
Het wordt een wandeling van twee uur voor kinderen en hun 
ouders tussen de mooiste heide en planten in onze regio! 
Geef bij je opgave aan met hoeveel kinderen en volwassenen 
je komt: franciscusbende@franciscusparochie.nl . We vragen € 
3,-- voor de onkosten. 

 
 

Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2023 
 
Al vóór de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van tieners van groep 8, de 
brugklas en hoger op het sacrament van het Vormsel. Dat zal begin februari in de Jozefkerk te 
Enschede worden toegediend. Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te geven. 
Dat kan via: https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform .  
 
Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het komend schooljaar 2022-2023 aangeboden in 
de Jacobusparochie te Enschede, maar staat ook open voor tieners uit de parochies Maria Vlucht en 
Franciscus, die liever niet wachten tot de brugklas, maar in groep 8 hun Vormsel willen ontvangen. In 
het schooljaar 2023-2024 zal de voorbereiding weer in de parochies Maria Vlucht en Franciscus 
plaatsvinden. De voorbereiding vindt grotendeels plaats in de parochiezaal en kerk van de Sint Jan, 
aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede. 
 
In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van 
verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de 
jongeren meer inzicht in wat ‘samen kerk zijn’ eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen we 
jongeren in contact met ‘samen stil worden en bidden’. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met 
andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de 
parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het 
Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.  

We vragen vormelingen op te geven vóór 30 juni a.s. We verwachten van alle deelnemers, ouders en 
kinderen, een positieve houding en inzet. De eerste bijeenkomst is op zondag 3 juli a.s. van 11.30 tot 
14.00 uur in de Sint Janskerk aan de Haaksbergerstraat 253. Dan maken we kennis met elkaar en met 
het project. 

Stuurgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 33 
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