
 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

Datum: 08-11-2019 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

 

AGENDA 
Woensdag 13 November Inloopochtend ouders 8.30-9.00 uur 

 Crea midden-en bovenbouw 

 MR-vergadering 

Donderdag 14 november Kinderoptredens peuters en kleuters van 

9.00-10.00 uur 

Dinsdag 19 en woensdag 20 november Oudergesprekken groep 8 

Woensdag 20 november Crea midden-en bovenbouw 

Donderdag 21 november  OR-vergadering 13.45 uur 

 

 

Gevonden voorwerpen.  
Naast de deur van het kantoor van meneer Marcel, liggen inmiddels weer flink wat 

gevonden voorwerpen. Wilt u even kijken of er iets van uw kind tussen ligt en dit 

meenemen? Eind volgende week worden de spullen opgeruimd.  

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het Basisschool Schaatsfestijn op vrijdagavond 22 november. 
 

Heb je al opgegeven voor het schaatsfestijn?  

Je hebt nog tot vrijdag 15 november de  

mogelijkheid om op te geven. De informatie- 

brief plus aanmeldstrookje is uitgedeeld in de 

klas. Je kunt kiezen voor een rit van 20 of van  

40 minuten. Als je zelf geen schaatsen hebt kun  

je die op de ijsbaan huren (€4). Meedoen kost  

€2,50 en na afloop krijg je een medaille.  

Ouders en andere familieleden hebben gratis  

toegang om je aan te moedigen!   
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Even voorstellen:  
  
Mijn naam is Corina Beckers, ik begeleid als kindertherapeut kinderen op 
basisschool ‘t Palet.  
  
Soms kan het zijn dat een kind niet lekker in zijn vel zit. Ouders en kinderen 
kunnen bij mij terecht voor begeleiding op allerlei gebied, bijvoorbeeld:   
Moeite met slapen, weinig zelfvertrouwen, buikpijn of hoofdpijn zonder medische 
oorzaak, angsten waaronder: bang voor water, andere kinderen, het donker, uit 
logeren gaan, fouten maken.   
En ook:  
Gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid, somberheid, heimwee, verdriet.  
Lastig gedrag, waaronder plotseling heel boos worden, ruzie maken of erg huilen  
Ongehoorzaam gedrag of moeite met de regels hebben, zeuren.   
Andere vervelende zaken, zoals geen of weinig vriendjes hebben, verlegen zijn, 
moeite hebben met opkomen voor zichzelf, niet graag naar school gaan of last 
van (hoog) gevoeligheid.  
  
Ik begeleid kinderen, zodat ze weer lekker in hun vel komen te zitten. Kinderen 
worden zich weer bewust van hun eigen kracht en kwaliteiten. Het uitgangspunt is 
dat een kind bewust en onbewust weet welk probleem het heeft, het 
zelf leert oplossen en vaak ook nog weet met welke middelen. Ik help ze om meer 
zelfvertrouwen op te bouwen. Daarbij begeleid ik ook de ouders, zodat zij hun 
kinderen kunnen ondersteunen als het even lastig is.   
Naast het werken in mijn eigen praktijk in Waalre, werk ik op de maandagochtend 
en soms op de donderdagochtend op basisschool het Palet.  
De kosten kunnen meestal via de zorgverzekering vergoed worden.  
  
Mail mij gerust als u vragen heeft, voor informatie of voor het maken van een 
afspraak.  
 
 
 
 

  
 

 

 

 

Beste ouders, 
Een van de vele mooie projecten voor kinderen in de wijk is Rekenspel. 

 



 

 

Iedere zaterdagochtend is er Rekenspel voor kinderen van groep 1, groep 2 
en groep 3. Samen met een van hun ouders mogen ze rekenspelletjes 
komen doen. Alle onderdelen van de rekenontwikkeling komen één voor 
één aan bod maar we doen dit wel spelend!  
 
 
Samen boekjes lezen, spelletjes 
doen en rekenactiviteiten doen, 
onder begeleiding van een 
coördinator en vrijwilligers.  
Samen geven wij uw kind een goede 
start met rekenen. 
 
In januari starten we weer met een 
nieuwe groep. Er is plek voor 8 
kinderen uit groep 1. We draaien in 
de buurtruimte van het spilcentrum, van 10:00 tot 11:00 uur.  
Mocht u interesse hebben om mee te doen, dan mag u contact opnemen 
met de leerkracht van uw kind.  
Ook zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Interesse? Meld je aan 
en kom gezellig eens mee 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). 

• 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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