
 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

Datum: 23-08-2019 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

 

AGENDA 
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 

Woensdag 4 september Inloop voor ouders 8.30-9.00 uur 

 

 

Start schooljaar 2019-2020 
Afgelopen maandag zijn we weer enthousiast gestart met het nieuwe 

schooljaar.  
Wij wensen alle leerlingen en leerkrachten heel veel plezier! 
 

 
 

Namenlijsten van de kinderen 

 
We zien dat het steeds lastiger wordt, o.a. in verband met de wet AVG, om te 

communiceren over klasgenootjes. Daarom geven we geen namenlijsten meer 

mee. Mocht u informatie willen over een klasgenootjes, vinden we het fijn als u zelf 
de ouders om de gegevens vraagt (bijvoorbeeld bij speelafspraken). 

 

Beste ouders / verzorgers, 
 

Binnenkort gaat het project Samen Thuis in Taal op ons Spilcentrum van start. Met 

dit project willen we jonge kinderen ondersteunen bij hun taalontwikkeling. En dat 
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ze goed mee kunnen op school. Tijdens het project krijgen kinderen extra 
taalaanbod, zowel op school als thuis. 

 

Iedere ochtend zijn er van 8.30 tot 10.00 uur vrijwilligers aanwezig die met de 
kinderen lezen en taalspelletjes doen. In principe kunnen alle kinderen aan het 

project deelnemen. Wij zijn erg blij met deze extra inzet voor onze kinderen. 

 
Als uw kind in aanmerking komt voor extra taalondersteuning thuis, krijgt u hierover 

informatie van de leerkracht of pedagogisch medewerker. U kunt dan zelf kiezen 

of u hier gebruik van wilt maken. 
Heeft u nog vragen over het project? De contactpersoon is juffrouw Yvonne 

Timmermans van de taalklas. 

 

Hallo, mijn naam is Trees Ackermann.   

In augustus ben ik gestart als teamleider opvang op Speelleercentrum Boschdijk.   

Sinds 2008 werk ik met veel plezier en passie bij Korein Kinderplein.  De laatste 

jaren heb ik genoten van mijn werk in Oirschot.  Het was nu tijd voor een nieuwe 

uitdaging.  De uitdaging is telkens, om samen te kijken, wat hebben de kinderen 

nodig.  Hoe kunnen wij bijdragen aan hun welbevinden; een veilige plek creëren 

waar elk kind zichzelf mag zijn en waar het zich mag ontwikkelen door te 

ontdekken en ervaren. 

Ontdekken, ontwikkelen en bewegen is mijn passie, het liefst samen met anderen.   

Hoop u snel te ontmoeten. 

Met vriendelijk groet, 

Trees Ackermann 
M: t.ackermann@koreinkinderplein.nl   
T: 06-10419625. 

 
Werk aan de winkel 1 
Al enige tijd werken we goed samen met Korein. Deze samenwerking zien we 

ook regelmatig terug in onze Schoolflits. Als zij informatie voor u hebben, plaatsen 

ze dat, net als wij, hierin. Alleen is de naam “Schoolflits” niet helemaal op zijn 
plaats. We zijn dus op zoek naar een nieuwe naam die wel goed past. Wie o wie 

heeft een leuke, hippe nieuwe naam voor onze Schoolflits? Zowel kinderen als 

ouders mogen meedoen! Hebt u of heeft uw kind een lumineus idee? Schrijf het 
op en lever het in bij meneer Raoul of juf Yvonne. Zet ook uw eigen naam en de 

naam/groepsnummer van uw kind erop. De ideeën kunnen uiterlijk 9 september 

ingeleverd worden bij een medewerker van school of Korein. Daarna maakt de 
jury (samengesteld uit personeel van Korein en de school) een keuze. En voor de 

winnaar is er natuurlijk een leuke prijs! En die prijs houden we nog even 

geheim....... 
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Werk aan de winkel 2 
De werkgroep “het groene schoolplein” is deze week bij elkaar geweest. En we 

hebben een moodbord gemaakt. Het moodbord komt begin volgende week in 

de hal van Korein en de hal van de school te hangen. Wij willen graag uw mening 
hierover. Ook de kinderen mogen hun mening geven. Na de ouderavond van 3 

september (voor de groepen 1-2) zullen we met uw tips aan de slag gaan. U heeft 

dan (ook) de gelegenheid om voor of na de ouderavond te kijken en het er met 
elkaar over te hebben. 

Voor het zware werk zullen we een bedrijf inhuren, maar er zijn ook nog wat lichte 

klusjes waar we extra handjes voor zoeken. Heeft u zin en tijd om een keer mee te 
komen helpen? Laat dat aan een medewerker van school of Korein.  Alle hulp is 

welkom! 

 
  
Een kleine portemonnee? 

In Eindhoven doet iedereen mee! 
  
Na de zomervakantie start het nieuwe schooljaar en het sport- en culturele seizoen. Wilt u uw kind 
ook mee laten doen, maar heeft u moeite met betalen? Meld uw kind dan aan via 

www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl! 
  
Aanmelden kan op www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl 
Op dit platform kunnen kinderen aangemeld worden:  

• in de leeftijd van 4 tot 18 jaar  

• die in Eindhoven wonen én  

• waarvan de ouders leven van een uitkering, of een inkomen hebben rond het sociaal 
minimum 

Aanmelden kan voor bijvoorbeeld het schoolreisje, een sport, een culturele activiteit of 
bijvoorbeeld om een laptop of fiets te kopen om naar school te kunnen gaan.  
  
Toekenning: 
Na de toekenning wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging, school of winkel 
betaald door Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport of Jeugdfonds Cultuur. Een kind hoeft hier 

dus niets van te merken! In drie eenvoudige stappen zorgt u ervoor dat uw kind ook mee doet. 
  
Vragen?  

Neem contact op met <naam contactpersoon school>, ga naar 
www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl of bel 040-213 11 41 (bereikbaar ma t/m do van 9.00 

– 12.00 uur) of per mail info@samenvoorallekindereneindhoven.nl.  

http://www.samenvoorallekindereneindhoven.nl/
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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 
 

 

 


