
 

 

 

 

 

Schooljaar 2018-2019 

Datum: 07-06-2019 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

 

AGENDA 
Maandag 10 juni 2de Pinksterdag, alle kinderen vrij 

Donderdag 13 juni Ouderraad vergadering 13.45-15.00 uur 

en Musical groep 8 

Vrijdag 14 juni Groep 8 vrij 

Maandag 17 juni Kinderraad 14.00-15.00 uur 

Dinsdag 18 t/m donderdag 20 juni Schoolkamp groep 8 

Vrijdag 21 juni Rapport 2 mee, groep 8 vrij 

 

 

Uitbreiding 

Voor het nieuweschooljaar hebben we 2 lokalen extra nodig. De groep 4 van 

meneer Kevin gaat verhuizen zodat Korein weer gebruik kan gaan maken van deze 

ruimte. En we hebben een groep extra door de groei van het aantal leerlingen. 

De ruimtes waar Buurtonderneming Woensel West in werkt (op de 1e verdieping, 

naast groep 8) komen vrij. En hoe mooi is het dat we deze mogen gaan gebruiken! 

Onder schooltijd zijn dit leslokalen en na schooltijd zullen hier wijkactiviteiten 

plaatsvinden. De groepen 7, 7/8 en 8 komen dan in het lokaal waar nu groep 8 zit 

en deze 2 lokalen. We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen, zodat alles na de 

vakantie op rolletjes loopt. 

In de school zullen ook enkele klassen verhuizen (op de 1e verdieping), zodat we de 

parallelgroepen naast elkaar hebben zitten. Dit zullen we in de laatste schoolweek 

gaan realiseren. 

 

Schoolreis 

Binnenkort gaan we weer op schoolreis.  

De groepen 1-2 gaan op donderdag 27 juni naar Hullie in Uden. 

 

De groepen 3 t/m 8 gaan op maandag 1 juli. 

De groepen 3, 4 en 5 gaan naar ZooParc in Overloon.  

De groepen 6, 6-7, 7 en 8 gaan naar de Efteling in Kaatsheuvel. 

In de volgende Schoolflits zullen we de praktische zaken voor deze dagen 

vermelden. 

 

Zichtbaarheid zebrapad 

Door u is gevraagd, het zebrapad op de Wenckenbaschtraat zichtbaarder te 

maken. Ik heb daarover contact gehad met Rachida Fethi, de wijkcoördinator. Ze 

wil graag met u meedenken.  

Ik ben op zoek naar ouders die zich hiervoor in willen zetten, zodat ze met Rachida 

kunnen gaan kijken naar mogelijkheden. 

Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij mij: y.vanmierlo-arts@skpo.nl. 
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Beste ouders, 

 

Na 2 jaar te hebben gewerkt op basisschool ’t Palet is er een nieuwe uitdaging op 

mijn pad gekomen. Vanaf volgend schooljaar zal ik mijn werkzaamheden 

voortzetten op een basisschool in Veldhoven. Ik heb 2 fijne jaren gehad in groep 3 

en het afgelopen jaar met plezier gewerkt in groep 5 en de laatste periode in de 

Plusklas. Dank je wel voor de fijne samenwerking!  

 

Groetjes, 

Juf Direna 

 

Hallo allemaal. Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is 

Ingrid van Houts en vanaf volgend schooljaar kom ik op ’t Palet 

werken als juf van groep 4 op woensdag, donderdag en 

vrijdag.  

Ik ben 42 jaar, ik ben getrouwd met Robbert en we hebben 

twee zonen. 

Sinds 2010 ben ik werkzaam geweest op een school voor 

speciaal basisonderwijs. Daarvoor werkte ik in Waalre op een 

school. 

In mijn vrije tijd houd ik van lezen, loop ik hard, ga ik graag uit 

eten of naar het theater. 

Ik heb heel veel zin om na de zomervakantie op ’t Palet te starten en kennis met jullie te 

maken. Tot ziens! 
 

 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaren 2019-2020 

 
De vakanties en vrije dagen zijn voor het nieuwe schooljaar als volgt vastgesteld: 

Herfstvakantie:  14/10 t/m 18/10    

Kerstvakantie:   23/12 t/m 03/01    

Voorjaarsvakantie:      24/02 t/m 28/02    

Goede vrijdag: 10/04         

2e paasdag:  13/04          

Meivakantie:              27/04 t/m 08/05         

Hemelvaart:  21/05 t/m 22/05       

2e Pinksterdag:              01/06         

Zomervakantie: 13/07 t/m 24/08 

 

Studiedagen: 

Vrijdag 30-08         

Donderdag 3-10 vanaf 12.15 uur 

Maandag 20-01 

Woensdag 12-02 

Dinsdag 14-04  

Maandag 11-05:  

Vrijdag 10-07: Laatste schooldag    

 



 

 

Het is helaas niet mogelijk om de dag na Sinterklaas vrij te geven.  Dit heeft te maken 

met het minimum aantal uren, dat kinderen per schooljaar naar school moeten 

gaan. Het is ook niet mogelijk om dan een studiedag te plannen. Dit heeft te maken 

met de inhoud van de studiedagen. Wel zullen we vrijdag 6 december een inloop 

hebben voor de kinderen. Zij kunnen dan tussen 8.30 en 9.30 naar school komen.     
 

De afgelopen jaren heeft groep 8 in de periode augustus-februari dagelijks een half 

uur extra les gehad. Dat hebben we gedaan om de kinderen extra bagage mee te 

geven. We zien dat een grote groep kinderen die komend jaar in groep 8 zitten, dat 

niet nodig hebben. Daarom zal groep 8 dezelfde onderwijsuren krijgen als de andere 

groepen. 

 
 

 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Schakelklas Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne - 

      

Groep 1-2a Marjolijn Marjolijn Marjolijn Manon Marjolijn 

 

Groep 1-2b Miranda Miranda Manon Miranda Miranda 

 

Groep 1-2c Sanne Sanne Sanne Sanne Sanne 

 

Groep 1-2d Mandy Mandy 
 

Mandy 
 

Mandy 
 

Mandy 

Groep 3a Angela Angela Angela Angela Angela 

      

Groep 3b Nikki Nikki Marijke Marijke Marijke 

      

Groep 4a Danielle P Danielle P Ingrid Ingrid Ingrid 

      

Groep 4b Danielle H Danielle 
H/Anneke 

Danielle H Danielle H Danielle H 

      

Groep 5a Maayke Maayke Anneke Maayke Maayke 

      

Groep 5b Marianne Marianne Marianne Marianne Marianne  

      

Groep 6A Paul  Toine Paul  Paul  Paul  

      

Groep 6B Mirre Mirre Mirre Mirre Mirre 

      

Verdeling van de leerkrachten over de groepen in het nieuwe schooljaar: 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

IB Mieke Mieke  Mieke  

IB-
meerbegaafdheid 

Lenneke Lenneke  Lenneke  

Directie Raul Raul Raul Raul  

Directie Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne 



 

 

Groep 7 Francke Francke Francke Francke Nikki 

      

Groep 7/8 Suzy Suzy Suzy Suzy Suzy 

      

Groep 8 Sertab Sertab Sertab Sertab Sertab 

 
Meneer Paul heeft op dinsdagmiddag extra tijd om zijn werkzaamheden op ICT 

gebied uit te voeren. 

 
Plusklassen 

Komend schooljaar zal de plusklas uitgebreid worden met groep 8. 

Op donderdag zal juf Lenneke de plusklassen van groep 5/6 en 7/8 begeleiden. 

Juf Mieke zal de plusklas van groep 3/4 voor haar rekening nemen op donderdag. 

 

 
 

 

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 

 
Wereldwijde wiskundewedstrijd W4Kangoeroe 

Verslag door Emma Hoorntje, groep 5b 

Ik vond het moeilijk, maar ik was tweede geworden. Ik was heel blij en het was leuk. Je 

krijgt er ook iets voor terug. En als je het leuk vond, dan kun je volgend jaar in 2020 

meedoen met de Kangoeroewedstrijd. Dan kan je 1e, 2e of 3e worden en dan krijg je 

misschien een extra cadeau. Je krijgt ook een rubiks kube. Groetjes, Emma. 

 

Emma heeft met dit leuke verslag de W4Kangoeroe-verhalenwedstrijd gewonnen en 

daarmee twee entreetickets voor Nemo Science Museum in Amsterdam verdiend! 
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Annemieke & Henriette van WIJeindhoven 
 

 


