
 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

Datum: 20-09-2019 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

 

AGENDA 
Maandag 23 september Week van het pesten, in alle groepen 

wordt hier aandacht aan besteed.  
Kinderraad 14.00-15.00 uur 

Woensdag 25 en donderdag 26 

september  

Oudergesprekken 

Woensdag 2 oktober Start Kinderboekenweek 

Donderdag 3 oktober Studie-middag, vanaf 12.15 uur zijn alle 

kinderen vrij! 

Vrijdag 4 oktober  Inloop ouders 8.30-9.00 uur 

 

 

Aanmelden kinderen 
Er komen steeds meer kinderen naar ‘t Palet. Op zich is dat heel mooi. Tegelijk ook 

zien we, dat we tegen de grenzen aan gaan lopen van het aantal kinderen dat 

geplaatst kan worden. Met name zien we dat bij de 4-jarigen. Mocht u nog 
kinderen hebben, die niet ingeschreven staan, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? 

Dat kan al vanaf de geboorte. Op deze manier kunnen wij een plaats voor uw 

kinderen reserveren en krijgen we zicht op de instroom. 

 

 

Stagiaires stellen zich voor……….. 

 

Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Bart Peijs, ik ben 23 jaar en ik studeer aan de 

Pabo in Eindhoven. Op dit moment loop ik stage in groep 

5A waar ik momenteel met veel plezier voor de klas sta! 
“Eindelijk weer een meester!” zeggen de leerlingen dan. Dit 

doet me zeker wel goed om te horen. Voorafgaande aan 

de Pabo was ik Engels docent.  Waar ik stage liep op de 
middelbare school in Helmond. Deze doelgroep vond ik 

alleen niet passen bij wat ik graag wil doen voor de 

komende 45 jaar, of iets in die richting.  
Mijn hobby’s zijn koken, op stap gaan met vrienden en 

leuke dingen doen met mijn vriendin. 

Ik hoop nog een gesprek met U te mogen voeren over hoe 
ik als studerend toekomstig docent het onderwijs van later beter vorm kan geven! 
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Hallo, Mijn naam is Dave Pasmans. Ik ben 17 jaar en ik woon in 

Eindhoven. Ik zit in het 2de leerjaar van de opleiding 

Onderwijsassistent op het summa college in Eindhoven. Ik loop 

dit gehele schooljaar stage op donderdag en vrijdag in groep 

6B van juffrouw Mirre. Ik hoop hier samen met mijn collega’s en 

de kinderen er een leuk en leerzaam jaar van te maken. groetjes 

Dave Pasmans. 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Mijn naam is Koen Stoker, ik ben 19 jaar en loop nu stage in groep 3b. Ik studeer 

aan de pabo op het Fontys. Hiervoor heb ik Havo gedaan op het Eckart en heb 

hierna een tijdje bedrijfseconomie gestudeerd. Dit viel flink tegen en ben dus 

gestopt om een jaartje te werken. Ik ben altijd al goed geweest met kinderen en ik 

vind het ook harstikke leuk. Vandaar dat ik ook heb besloten om leraar te worden! 

Tot nu toe heb ik het al erg naar mijn zin en dat gaat ook niet veranderen. In mijn 

vrije tijd luister ik veel naar muziek en ik ga dan ook vaak naar festivals. Zo nu en 

dan een terrasje pakken met vrienden zeg ik ook geen nee 

tegen.  

Ps. Stiekem vind ik het ook nog leuk om tikkertje te spelen met 

de kinderen. 

Groetjes, Koen Stoker 

 
 

Week tegen pesten 

Volgende week is het de week tegen pesten. Natuurlijk vinden wij dit als school 

een belangrijk onderwerp; er zullen posters door de school komen te hangen en in 

alle klassen wordt er aandacht besteed aan dit onderwerp. 

 

 

Gevonden voorwerpen 
Het is ons opgevallen dat er alweer veel kledingstukken, trommels, bekers en 

andere voorwerpen op school blijven liggen. We leggen ze dan op het houten 

bankje bij de voordeur. Maar dat ziet er wel rommelig uit. We hebben nu een 
mand naast de deur van het kantoor van meneer Marcel neergezet waar alle 

gevonden voorwerpen in gedeponeerd worden. Deze mand wordt maandelijks 

leeg gemaakt. Dus als u iets mist, wilt u dan snel komen kijken? Alvast dank! 

  



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 
 

 

 


