
 

 

 

 

 

Schooljaar 2018-2019 

Datum: 21-06-2019 
bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

 

AGENDA 
Donderdag 27 juli Schoolreisje groep 1-2 

Vrijdag 28 juli Groep 8 vrij 

Maandag 1 juli Schoolreisje groep 3 t/m 8 

Dinsdag 2 juli Afscheid groep 8 

Woensdag 3 juli Wisselochtend 11.00-12.00 uur 

Woensdag 3 en donderdag 4 juli Groep 8 vrij 

Donderdag 4 juli Laatste schooldag 

Vrijdag 5 juli Studiedag (de kinderen zijn vrij) 

 

 

Laatste schoolweek  

De laatste schoolweek willen we samen gezellig en schoon afsluiten. De 

belangrijkste informatie delen we met u: 

 Woe 26 juni: meegeven kleutermateriaal voor schoonmaak thuis 

(alleen groepen 1-2) 

 Do 27 juni: schoolreisje groepen 1-2 + schoonmaak kleutergroepen 

door ouders 

 Ma 1 juli: speeltuin Philipsdorp groepen 1-2, schoolreisje groepen 3-8 + 

schoonmaak kleutergroepen door ouders 

 Di 2 juli: laatste schooldag groep 8 + inleveren kleutermateriaal 

 Woe 3 juli: doorschuifochtend en speelgoeddag. Kinderen mogen 

van thuis speelgoed meenemen naar school. Let op: geen 

elektronica. Kies speelgoed en/of spelletjes waarmee kinderen samen 

kunnen spelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte of 

kapotte spullen.  

 Do 4 juli: laatste schooldag groepen 1 t/m 7.  

Voor de groepen 1 t/m 4 is er een ruilmiddag. Kinderen mogen 

speelgoed, tijdschrift en boeken waar zij geen gebruik van maken, 

mee naar school nemen. De meegebrachte spullen kunnen dan op 

een zelf meegebracht kleedje uitgestald worden. Het kleedje mag 

maximaal zo groot zijn als een badhanddoek en alle spullen moeten 

in één tas passen, die de kinderen zelf moeten kunnen dragen. Zo 

kunnen de kinderen met elkaar ruilen, zodat zij weer leuke spullen 

hebben om in de zomervakantie mee te spelen. 

De groepen 5 t/m 7 doen in de middag waterspelletjes aan de 

Groenewoudseweg. Denk aan geschikte kleding en eventueel een 

handdoek.  
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Wisselochtend woensdag 3 juli  
Op woensdagochtend gaan de kinderen van 11.00-12.00 uur een kijkje nemen in de 

nieuwe groep voor volgend schooljaar.  

 

 

Ik ben Wendy Dierking, 27 jaar en kom uit 

Valkenswaard. Sinds 4 jaar woon ik samen met mijn 

vriend Remco in Eindhoven. Vorige zomer zijn we 

verhuisd waardoor we nog lekker in en om het huis 

aan het klussen zijn. Mijn hobby’s zijn stijldansen en 

badmintonnen. Daarnaast vind ik het heerlijk om te 

knutselen, te lezen en lekker in de tuin te werken. 

Sinds 2016 ben ik werkzaam voor SKPO, in het begin 

vanuit de vervangerspool. Hier heb ik verschillende 

korte en langdurige vervangingen gehad. 

Afgelopen schooljaar heb ik de instroomgroep 

gedraaid op basisschool Karel de Grote. Komend 

schooljaar kom ik het team op basisschool ’t Palet 

versterken. Ik werk alle dagen van de week en ben 

werkzaam in alle groepen. Je zult me dus op vele 

plaatsen tegenkomen. Zelf heb ik hier ook erg veel zin in, gezien ik elke dag met 

leerlingen van verschillende leeftijden en met de verschillende teamleden mag 

samenwerken.  
 

 

 

Naar verwachting zal juffrouw Miranda (groep 1-2B) na de zomervakantie nog niet 

hersteld zijn.  Wij denken met Annelies Retera een goede en capabele vervangster 

te hebben gevonden. Hierbij stelt ze zich voor. 

 

Hallo allemaal, 

Graag wil ik me even voorstellen want na de vakantie kom ik het team van ’t Palet 

tijdelijk versterken.  Mijn naam is Annelies Retera, een geboren en getogen 

Eindhovense. Sinds januari wonen wij in Stratum. Ik woon samen met Gerrie en we 

hebben een zoon van veertien. Ik doe graag leuke dingen met mijn gezin en ga 

vaak wandelen in de natuur met onze hond.  Van kleins af aan hou ik van 

spannende boeken lezen én schrijven.   

Ik ben dol op kinderen en werk dan ook al achttien jaar met plezier als 

groepsleerkracht in het primair onderwijs.  Ik ben onder meer werkzaam geweest 

voor de Aloysius Stichting (speciaal onderwijs) en voor Salto Eindhoven (regulier 

onderwijs). Vanaf 1 maart ben ik overgestapt naar het SKPO en direct met veel 

plezier aan de slag gegaan met de instroomgroep van Basisschool de Boog. Na de 

vakantie start ik dus op ‘t Palet.  Dit is een vervanging  in groep 1/2B. Ik heb er nu al 

zin in! 

Ik kijk er echt naar uit om na de vakantie weer te kunnen 

gaan werken met de allerkleinsten én met mijn nieuwe 

collega’s. Tot gauw!  

Groetjes 

Annelies Retera 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Nieuwe website 
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Er staat al veel informatie op!  Regelmatig 

zullen er nieuwe documenten op komen. Ook op deze manier houden we u ook op 

de hoogte 

 
https://bspaleteindhoven.nl/ 

 

 
 
 

 

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 
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