
 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

Datum: 22-11-2019 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

AGENDA 
Woensdag 27 november Crea ochtend midden-en bovenbouw 

Donderdag 5 december Sinterklaasviering 

Vrijdag 6 december  Kinderen tussen 8.30-9.30 uur op school 

i.v.m. Sinterklaas 

Vrijdag 13 december  Inloop ouders 8.30-9.00 uur 

 

 

Donderdag 5 december zal Sinterklaas met zijn Pieten 

speelleercentrum Boschdijk bezoeken. Om 8.20 uur gaat de bel. 

De kinderen worden bij hun eigen groepsleerkracht op het 

speelplein verwacht. Om 8.30 uur start de opening. Dit zal tot 

ongeveer 8.50 uur duren. Ouders zijn welkom om te blijven kijken. 

Dit kan boven op het kleuterplein.  Bij slecht weer zal dit verplaatst 

worden naar de aula voor de peuters en de groepen 1 t/m 4 (in verband met 

drukte is het in dat geval niet mogelijk voor de ouders om er bij te zijn). 

De kinderen gaan na de opening samen met de groepsleerkracht naar binnen. De 

schooltijden zijn voor deze dag hetzelfde (8.30-15.00 uur).  

Omdat veel kinderen mogelijk iets later in bed liggen deze dag, hebben we vrijdag 

een inloop tot 9.30 uur. De school is gewoon om 8.20 uur open. De kinderen 

worden dan tussen 8.20 uur en 9.30 uur op school verwacht. Om 9.30 uur starten 

we met het programma. 

 

 

In het voorgaande bericht van de kindertherapeut stond een foutief email-adres, 

we plaatsen de tekst even opnieuw met de juiste contactgegevens.  

 

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.  
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ons nieuwe schoolplein! 

 

 
 

Het eerste ontwerp is klaar! We zijn er erg trots op! Deze afbeelding is klein, maar in 

de hal van de school hebben we borden staan waarop e.e.a. beter te zien is. 

Komt u gerust eens kijken! 

U begrijpt, dat zo’n prachtige aanpassing van ons schoolplein ook wel het e.e.a. 

gaat kosten. We zijn op zoek naar een bedrijf dat bereid is om mee te helpen, dit 

te gaan realiseren. Mocht u werken bij een bedrijf of contacten hebben, dan 

horen we dat graag van u! 



 

 

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 Speelleercentrum 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 
 

 

 


