
 

 

 

 

 

Schooljaar 2018-2019 

Datum: 05-07-2019 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

 

AGENDA 
Maandag 19 augustus  1e Schooldag van het nieuwe 

schooljaar. Om 8.30 uur verwachten we 

alle ouders en kinderen op het 

schoolplein. 

Dinsdag 27 augustus 19.00-20.00 uur: informatieavond 

groepen 5-6 

20.00-21.00 uur: informatieavond 

groepen 4 

Woensdag 28 augustus 19.00-20.00 uur: informatieavond 

groepen 7-8 

20.00-21.00 uur: informatieavond 

groepen 3 

Vrijdag 30 augustus Studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 

Dinsdag 3 september 20.00-21.00 uur: informatieavond 

groepen 1-2 

 

Plusklas wordt Breinklas! 

We stoeien al een tijdje met het woord ‘plus’ in plusklas. 

Vandaar dat de plusklas vanaf schooljaar 2019-2020 

verder zal gaan als de breinklas. We besteden aandacht 

aan verschillende vormen van denken, aan de mindset 

en aan de werking van het brein. Daarnaast laten we in 

de breinklas hersens kraken die dit extra nodig hebben. 

 

Mijn naam is Collin van Nunen uit groep 

4B. 

Een tijdje terug heb ik meegedaan aan 

de wedstrijd Lang Leve Rembrandt.  

Ik heb een heel mooi zelfportret 

gemaakt.  

Ik kwam op mijn idee na een 

creamiddag. Tijdens die creamiddag 

moesten we foto's maken in het thema; 

De Gouden Eeuw. 

Toen heb ik een hoed mogen lenen van 

een klasgenoot. Zelf had ik al een mooi 

jasje. Tijdens die les vertelde de juf mij over de wedstrijd en ben ik thuis direct aan de 

slag gegaan. Een paar dagen later had ik een heel mooi kunstwerk gemaakt. Mama 

heeft mij toe opgegeven voor de wedstrijd en na lang wachten  werd ik uiteindelijk 

uitgenodigd om mijn werk in te komen leveren.  

Vandaag (vrijdag 28 juni) heb ik te horen gekregen dat mijn werk wordt 
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tentoongesteld van 15 juli t/m 15 september.  

Ik vind dit echt heel vet cool! Hopelijk komen er veel mensen kijken, jij ook? 

Groetjes, 

Collin van Nunen 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/lang-leve-rembrandt/eindselectie-lang-leve-

rembrandt-bekend  
 

 

 Schooljaar voorbij. 

Deze week hebben we het schooljaar 2018-2019 afgerond. Het is een jaar geweest 

waarin de kinderen weer het nodige geleerd hebben. Ze zijn allemaal weer een 

stapje verder in hun ontwikkeling gekomen! En dat mede dank zij alle hulp die we van 

u kregen. Daarvoor willen we u héél hartelijk danken! 

19 augustus starten we het nieuwe schooljaar. We gaan er opnieuw samen een mooi 

en leerzaam jaar van maken! 

 

Maar eerst gaan we genieten van de vakantie. Het 

team wenst u een hele fijne en goede vakantie toe!  

 

 

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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