
 

 

 

 

 

Schooljaar 2018-2019 

Datum: 17-05-2019 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

 

AGENDA 
Maandag 20 mei Creamiddag midden-en bovenbouw 

Dinsdag 21 mei Schoolfotograaf broertjes/zusjes en MR 

vergadering 

Maandag 27 mei Creamiddag midden-en bovenbouw  

Ouderavond aanvang 19.30 uur 

Woensdag 29 mei Crea tentoonstelling 12.00-13.00 uur 

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei Kinderen vrij (Hemelvaart) 

Woensdag 5 juni Inloopochtend 8.30-8.45 uur 

 

Ouderavond (herhaling) 

 

Sinds oktober werk ik op 't Palet als directeur. Inmiddels ben ik vrij aardig ingewerkt. 

Samen met de medezeggenschapsraad (MR) heb ik een aantal punten vanuit het 

jaarplan opgepakt. We willen u hier graag in meenemen. Uiteraard is er ook de 

mogelijkheid om vragen te stellen. 

 

Deze avond is op maandag 27 mei en we starten om 19.30 uur. Wilt u deze alvast 

noteren in uw agenda? 

 

We vinden het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk ouders komen. In verband met 

de organisatie wil ik u vragen,  aan te geven of u komt en met hoeveel personen. Dit 

kan bij de leerkracht van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet 

mede namens de MR 

Yvonne van Mierlo 

 

Beste ouders/ verzorgers,  
 
Het afgelopen jaar hebben de kinderen weer genoten van 3 rondes creamiddagen.  
Op woensdag 29 mei willen wij graag laten zien wat de kinderen de afgelopen 
ronde hebben gedaan en gemaakt. 
 
U bent van harte welkom om van 12.00 tot 13.00 te komen kijken!  
De bedoeling is dat u uw kind/kinderen in de klas komt ophalen tussen 12.00 en 
12.15.  
 
U kunt dan met uw kinderen  door de hele school bekijken wat er gedaan is. Er 
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zullen werkjes hangen, filmpjes en foto's getoond worden en er zal een 
demonstratie zijn.  
 
Om alles goed te laten verlopen is het belangrijk dat u met uw kind samen gaat. Het 
is niet de bedoeling dat kinderen alleen de school door gaan.  
 
Wij hopen dat er veel ouders met hun kind gaan kijken!  
Opa's, oma's en andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom! 
 
Alvast veel plezier! 
 

 

 

 

 
 

 

Laatste werkdag, 

 

En dan zijn 2 maanden uitwerken ineens voorbij… 

Nog  twee weken en dan heb ik op dinsdag 28 mei mijn laatste werkdag. Ik zal die 

dag onder schooltijd van de kinderen afscheid nemen. 

 

Ik heb echt genoten van 8 jaar ‘t Palet en Woensel West en blij dat ik mijn steentje 

heb mogen bijdragen aan deze prachtige school en wijk. Ik wens iedereen nog heel 

veel plezier toe en wie weet komen we elkaar nog eens tegen. 

Vanaf het nieuwe schooljaar zal de functie adjunct directeur door Raul Bongers 

worden ingevuld. In het onderstaande stukje stelt hij zich vast aan jullie voor. 

 

Tot slot wil ik iedereen nog heel erg bedanken voor de fijne samenwerking!  

 

Hartelijke groeten, 

Judy-Ann Dingemans 



 

 

 

Beste kinderen en ouders van basisschool ´t Palet,  

 

Met veel plezier wil ik me in deze nieuwsbrief voorstellen als de nieuwe adjunct 

directeur van ´t Palet.  

Mijn naam is Raul Bongers, ik ben 49 jaar en woon in Eindhoven.                                                                

In mijn vrije tijd zie je mij vaak sporten, reizen, wandelen en uit eten.                                                   

Sinds augustus 2010 werk ik voor SKPO (het bestuur waar ook ´t Palet                                                

onder valt), waarvan de laatste 3 jaren als adjunct directeur van                                                        

basisschool De Stokland in Breugel (ook SKPO). Daarvoor heb ik altijd                                                         

in (de buurt van) Breda gewerkt en gewoond.  

Ik ga Judy-Ann Dingemans opvolgen en ga daarbij nauw samenwerken met Yvonne 

van Mierlo, maar natuurlijk ook met de andere collega’s, de kinderen en met u als 

ouders. Ik heb er enorm veel zin in. Voor mij een volgende stap in mijn ontwikkeling, 

waarin ik ook een positieve bijdrage mag gaan leveren aan de ontwikkeling van ’t 

Palet en de andere partners waar de school mee samenwerkt. 

We hebben afgesproken dat ik officieel na de zomervakantie start op ‘t Palet. Maar 

de komende weken zal ik zo af en toe al mijn gezicht laten zien op school.  

Ik kijk er erg naar uit om na de zomervakantie het team van ’t Palet te komen 

versterken. Tot binnenkort!  

 

Vriendelijke groeten,  

 

Raul Bongers 

 

Juf Kim, 

 

Vanaf volgend schooljaar zal juf Kim Verkooijen van groep 1-2C niet meer op 

’t Palet werken. Zij heeft een mooie uitdaging aangeboden gekregen en 

gaat die graag aan. In het onderstaande stukje legt zij dit verder uit. 

 

Kim zal het schooljaar gewoon afmaken en dan afscheid nemen. Na de 

vakantie komt juf Sanne Behr in groep 1-2C werken. Verderop in de 

schoolflits stelt zij zich aan jullie voor. 

 

Beste allemaal, 

 

Helaas zal ik volgend schooljaar niet meer op ’t Palet werken. Naast werken 

als juf op een basisschool ben ik ook werkzaam bij een sportvereniging.  

Binnen deze vereniging ga ik mij verder professionaliseren in het jonge kind. Ik 

ga meer lessen geven en een leidende functie verzorgen. Ik heb ervoor 

gekozen om nu een baan dichter bij huis te zoeken, zodat ik deze twee 

optimaal kan combineren.  

 

Bedankt voor het afgelopen schooljaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Kim Verkooijen (groep 1-2C) 
 



 

 

Hoi allemaal! 

Ik ben Sanne Behr, 22 jaar oud en ik woon in 

Geldrop. Ik ben net afgestudeerd en al aan het 

vervangen binnen de stichting van SKPO. 

Aankomend schooljaar zal ik de juf zijn in groep 1-

2C. Ik sta dan alle vijf de dagen voor de groep. 

Vanaf kleins af aan roep ik al dat ik later juf wil 

worden en dat is dit jaar eindelijk gelukt!  

Ik heb er erg veel zin in om komend schooljaar bij 

’t Palet aan de slag te gaan. Tot snel! 

 

Groetjes Sanne 

 

Kindervakantieweek 2019 
  
De Kindervakantieweek (KVW) is een week voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar vol met 
avontuur en plezier! Het grasveld aan de Groenewoudseweg wordt ieder jaar weer 
omgetoverd tot een heel tof kampterrein!  
Zo’n 60 kinderen uit de wijk schrijven zich jaarlijks in voor deze leuke week. We 
verdelen de kinderen in groepen van acht kids, elk groepje heeft minimaal 2 groepsleiders.  
 
Spetteren op de waterdag of in het zwembad, op onderzoek tussen de bomen en struiken 
tijdens de natuurdag, 
dansen tijdens de schuimparty of keihard het KVW-lied meezingen: het is een geweldige 
week! Ben jij er dit jaar ook weer bij van 5 t/m 9 augustus? 
  
Dit jaar staat de reizende Toveracademie Neamoria in Woensel West. Deze Academie volgt 
de magie in de wereld en er is enorm veel potentie in de wijk ontdekt.  
Schoolhoofd Leowardus, de hoogste tovenaar, heeft met een magisch ritueel een speciale 
kist gecreëerd.  
Nu deze in Woensel West is neergedaald zijn de aanmeldingen voor jullie geopend. Alle 
talentvolle kinderen worden uitgenodigd om naar de Hogeschool voor tovenarij te komen, 
om zo te ontdekken welke speciale eigenschappen ze bezitten en kunnen ontwikkelen. 
Vertel het door aan alle kids uit de wijk! 
  
Inschrijven voor de KVW 2019 kan bij Kids+ door het inschrijfformulier en geld in een 
enveloppe in het speciale kistje te stoppen. De kosten voor deze kindervakantieweek 
bedragen € 7,50 per kind voor de gehele week. Aanmelden kan tot 5 juli, wees op tijd! 
  
Hocus Pokus Pas: Ik wou dat het nu al 5 augustus was! 
  
Natuurlijk kunnen we deze week alleen organiseren als we voldoende vrijwilligers hebben 
om te helpen. Ouders, familieleden, buurtbewoners, juffen en meesters kom ons helpen! 
Aanmelden voor vrijwilligers kan via: kvw.woenselwest@gmail.com 
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WIJeindhoven 

Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg. Natuurlijk 

wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden. Daarom kijk je met 

een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou kunnen doen. 

Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving iemand is die je kan 

helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Anders zoeken we gewoon 

verder, zo nodig naar professionele hulp. En we bespreken ook met je of je zelf iets 

voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij, maar WIJeindhoven is er 

voor ons allemaal. 

WIJeindhoven is op de volgende dagen en tijden in ons SPILcentrum te vinden: 

 Inloop ’t Palet is op maandag van 8.10 tot 9.10 (kantoor 1e verdieping bij de 

trap). 

 Spilcentrum Boschdijk maandag van 11.00 – 12.00 (begane grond, 

achterkant) 

 Lijmbeek 118 (reintegratiekantoor) woensdag van 9.30 – 11.00 

 De Tulp (Celsiusplein 18 – 19) donderdag 14.00 – 15.00  

 

Verder zijn zij te bereiken op onderstaand telefoonnummer en mailadres: 

WIJeindhoven: 040 238 8998 

Emailadres: info@wijeindhoven.nl 

 

 

 

 
Annemieke & Henriette van WIJeindhoven 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:info@wijeindhoven.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Leesplezier met Boekenzoeker.org 
 

 
 

 
 

LuisterBieb - app  
 

 
 

 

 
 

 

 
WEETIKVEEL! - festival van 12 t/m 16 augustus 

2019 
 

 

 

 

Nieuws van de mediacoach 
de Bibliotheek Eindhoven 
                       

Ik ben Fons Steggink 
jullie mediacoach. 

De boekenzoeker is een boekenadvies site voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar oud. 

Voor iedereen is er een goed boek, op deze site vind je het juiste boek voor je kind! 

 

 

 

 

 
  

 

Mei 2019 

Van leren programmeren, virtual reality en sportief skaten tot ontwerpen, bouwen of een animatie 

maken! Dit en meer is er te doen tijdens WEET IK VEEL! festival 

 

WEET IK VEEL! is voor kids van 7-12 jaar 

Wanneer : 12- 16 augustus 2019  

van 9.00 - 15.30 uur  

Kosten : kost €24,50 per dag 

Waar  : Torenallee 45, Strijp-S 

Aanmelden: www.weetikveelfestival.nl 

 
Wij werken samen met het Jeugdfonds Cultuur Eindhoven.  
Wij willen namelijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen! 
Voor intermediairs: https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/eindhoven/#mediator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van romans tot taalcursussen, van kinderboeken tot thrillers: met de 

LuisterBieb heb je toegang tot een groot aanbod aan verschillende 

luisterboeken. De LuisterBieb is er voor iedereen. Veel luisterboeken 

zijn gratis. Ben je lid van de bibliotheek? Door je bibliotheekpas te 

koppelen aan de LuisterBieb-app, krijg je toegang tot alle luisterboeken! 
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