
 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

Datum: 06-09-2019 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

 

AGENDA 
Donderdag 12 september Ouderraadvergadering 

Maandag 16 september GMR vergadering 

Woensdag 18 september Kinderoptredens, Peuters en Kleuters 
vanaf 11.30 uur 

 

 
 

Schooltijden 

  

Aan het begin van het schooljaar is het altijd even goed om de afspraken rondom 
de schooltijden te herhalen. Om 8.20 uur gaan de deuren van school open en om 

8.30 uur begint de lestijd. Op dat tijdstip gaat ook de schoolbel. We verwachten 

dat iedereen dan in zijn eigen klas is. Bij de kleuters mogen de ouders langer 
blijven, maar ook hier moeten de kinderen om 8.30 uur in de klas zijn.   
  

 Iedere ochtend mogen de kinderen, als ze binnen komen, op hun foto of naam 
op het digibord klikken. Zo wordt automatisch in onze administratie de absentie 

van de kinderen geregistreerd. Op deze manier hoeven de leerkrachten de 

absentie niet meer achteraf in te voeren en kunnen zij die tijd effectiever 
gebruiken.  

 

We zien dat er nog steeds regelmatig kinderen na de bel in de klas komen. Dat is 
heel storend, want dan zijn de lessen begonnen. Bovendien moeten we dat 

registreren. Bij regelmatig te laat komen zullen we met u het gesprek hierover 

aangaan. Mocht dat niet helpen, gaat er een melding naar Bureau Leerplicht. Dat 
wilt u niet en wij ook niet. Het is dus voor iedereen fijn als uw kind gewoon om 8.30 

uur in de klas is. We hopen op uw medewerking! 

 

Toestemmingsverklaring gebruik Persoonsgegevens. (AVG) 
  

Enige tijd geleden heeft u een formulier ingevuld inzake het gebruik van bepaalde 
persoonsgegevens en beeldmateriaal van uw kind.  

Wij gaan ervan uit dat deze toestemmingen ongewijzigd blijven. Mocht u toch iets 

aan willen passen, dan is het nodig dat u een nieuw formulier invult. Dit formulier is 
verkrijgbaar bij juf Anita van de administratie. Zij is op dinsdag en vrijdag op school 

aanwezig 

 

 

19 september: dag van de medewerker! 

Op donderdag 19 september vieren we de dag van de medewerker. 
Oorspronkelijk is dit een dag waarop de medewerkers van de kinderopvang in het 

zonnetje worden gezet. Omdat we steeds intensiever samenwerken, hebben we 
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de dag van de leraar (5 oktober) samengevoegd met deze dag. Dat betekent, 
dat we op 19 september zowel de leerkrachten en ondersteunend personeel als 

de pedagogisch medewerkers in het zonnetje gaan zetten. Hoe? Tja....dat is dus 

nog een verrassing!  

 

Parkeren bij school 
  
We willen aan alle ouders, verzorgers vragen om mee te helpen aan een veilige 

schoolomgeving voor al onze kinderen.  
  

Veel kinderen komen te voet of met de fiets naar school. Daar zijn we heel blij mee 
en we hopen dat steeds meer kinderen dit gaan doen. 

Toch komen er ook nog veel kinderen met de auto. Helaas is er niet veel 

parkeerruimte bij de school. Wilt u met uw kind mee naar binnen lopen en bent u 
met de auto dan willen we u vragen om de auto in de wijk te parkeren. Parkeert u 

toch bij de school dan verwachten wij dat u goed in de gaten houdt waar u uw 

auto parkeert. Regelmatig staan er nu auto’s geparkeerd bij het zebrapad of voor 
de uitgang van de ondergrondse garage. Dit zorgt voor onveilige en lastige 

situaties. Mocht er geen plaats zijn parkeer dan één of twee straten verderop. 
  

Alvast bedankt voor uw medewerking aan een veilige omgeving. 

 

Spelmateriaal 

U heeft het misschien wel al gehoord van de kinderen. We hebben een container 
met klein spelmateriaal aangeschaft. De kinderen kunnen zich dus tijdens de 

pauzes met meer spelmateriaal vermaken. We zien de kinderen enthousiast bezig 

met allerlei werp- en vangspelletjes, elastiektwisten, springattributen, enz. Dit 
bevordert het samenspel, het bewegen en.... de kinderen zijn er erg blij mee! Er 

wordt heel enthousiast gebruik van gemaakt! Uiteraard blijven we volgen hoe dit 

verloopt en mocht het nodig zijn, om meer aan te schaffen of te vervangen, gaan 
we dat uiteraard doen. 

 



 

 

  
 



 

 



 

 

 
 

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 
 

 

Kinderboekenweek 2019 

 Reis mee!   

  
De Kinderboekenweek 2019 vindt plaats van 

woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 

oktober. Het thema dit jaar is Reis mee! De opening 

is op woensdag 2 oktober.  In de aula zullen wij, 

samen met de kinderen & de peuters van Korein de Kinderboekenweek gaan 
openen.  
  

Op maandag 7 oktober vindt de voorleeswedstrijd voor de groepen 7-8 (waarbij 

de groepen 4 t/m 8 aanwezig zijn) plaats. Op dinsdag 8 oktober lezen de groepen 

5 t/m 8, de groepen 1 t/m 4 voor. De groepen 4 lezen op woensdag 9 oktober de 

zeehondjes en zeepaardjes (peuters Korein) voor. 
  

In onderstaande link is het liedje van Kinderen voor Kinderen voor 

Kinderboekenweek te vinden. 
https://www.youtube.com/watch?v=Agy0kqdMBDE 
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