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De laatste periode van het eerste Paletjaar is aangebroken. Wat gebeurt er veel in en om de school en 
mooi om te zien dat de kinderen groeien en bloeien! We hebben ondertussen de activiteitendag achter 
de rug, er zijn schoolfoto’s gemaakt en deze week waren de sportdagen voor de groepen 5-6. De kinderen 
uit de groepen 5 hadden helemaal een interessante week, want ze zijn ook op zoetwaterexcursie 
geweest. De kinderen van groep 8 doen mee aan Adoptidee en hebben een bezoek gebracht aan twee 
bedrijven in Haaksbergen. Ze hebben een opdracht meegekregen en gaan daar de komende dagen mee 
aan de slag. 
 
Op 29 juni is de juffen- en menerendag op Het Palet. De leerkrachten hebben aangegeven geen cadeau of 
iets anders te hoeven ontvangen, maar een mooie tekening of een eigen knutselwerkje van de kinderen 
vinden ze wel erg leuk! 
 
Personeel 
Zoals bekend verlaat een aantal leerkrachten binnenkort onze school. We gaan nog op een gepaste wijze 
van hen afscheid nemen. Ook Ernie, onze technisch medewerker binnen Stichting Keender, gaat weg want 
hij gaat met pensioen.  
De afgelopen week hebben we gesprekken gevoerd en we zijn verheugd u te kunnen mededelen dat we 
drie nieuwe leerkrachten hebben aangetrokken voor onze school. Dit zijn Kyra Vrielink, Chantal Ruigrok 
en Loes Visschedijk. Loes valt het hele schooljaar al in bij ons in groep 1-2C. Binnenkort zullen de nieuwe 
leerkrachten zich voorstellen in de nieuwsbrief. We zullen dan ook de gehele personele bezetting voor het 
komende schooljaar bekend maken. 
  

Kalender: 
6 juni Tweede Pinksterdag 
8 t/m 10 juni Kamp groep 8a en 8b 
13 t/m 17 juni Avondvierdaagse 
28 juni  Informatieavond nieuwe ouders 
29 juni Juffen- en menerendag 
5 juli Schoolreisje groep 1-2 
6 juli Schoolreisje groep 5-6-7 
7 juli Schoolreisje groep 3-4 
13 juli Doordraaimoment 10.30-11.45 uur 
14 juli Laatste schooldag! 



Expeditie Onderwijs, Programma van eisen en nieuwbouw 
 
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het programma van eisen voor de nieuwbouw van Het Palet. 
We hebben gemeend hier ook de leerlingen en ouders bij te betrekken en hebben met hen een spel 
gespeeld. De uitkomsten zijn verwerkt in een verslag en zijn van daaruit gevisualiseerd. De werkgroep PvE 
heeft zich daarover gebogen en ziet dat er veel overeenkomsten zijn met wat de werkgroep al in concept 
klaar had. Een bevestiging van dat we samen op de goede weg zijn.  
 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


