Schooljaar 2019-2020
Datum: 06-03-2020
bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl
e-mail: palet@skpo.nl

AGENDA
Er zijn geen bijzonderheden de komende twee weken.

Personeel
Na de carnavalsvakantie is juf Marianne met zwangerschapsverlof gegaan.
Gelukkig (zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt) hebben we in de persoon
van juf Janneke Swinkels een goede vervanger voor Marianne
gevonden!
Janneke zal fulltime de groep overnemen t/m de zomervakantie.

Vertrek
Het duurt nog even, maar aan het einde van het schooljaar zal ik stoppen als
directeur. Ik ga dan genieten van mijn pensioen. Met een heel goed gevoel kijk ik
terug op een mooie loopbaan. Ik heb ervan genoten en geniet er nog van!
Het bestuur zal, samen met de MR, gaan zoeken naar een opvolger. Zodra daar
nieuws over is krijgt u dat uiteraard te horen.
Maar tot de zomervakantie zal ik me gewoon in blijven zetten voor ‘t Palet voor de
volle 100%.
Yvonne van Mierlo-Arts.

Jippie: de schoolbibliotheek krijgt nieuwe boeken!
Binnenkort is speelleercentrum Boschdijk aan de beurt
voor de tweejaarlijkse vervanging van een deel van
de collectie. Maar eerst gaan we ‘balansen’.
Daarom moeten alle boeken terug naar de
schoolbibliotheek vóór 26 maart. We gaan dan ook de
collectie saneren. Er mag pas weer geleend worden als u
hierover bericht heeft gekregen.

Lege batterijen? Lever ze in op school!
Goed nieuws: vanaf nu kunt u uw lege batterijen ook bij ons op school inleveren.
Goed voor het milieu én goed voor onze school. Met het inzamelen sparen we
namelijk punten die we kunnen inwisselen voor schoolartikelen en meubels. Ook
kunnen we ervoor kiezen om punten om te zetten naar een donatie aan een goed
doel.
Leuk meegenomen: als u de batterijen per 10 in een zakje doet met daarin een
briefje met uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, maakt u zelf ook kans op
mooie prijzen. Stibat (meer info: www.legebatterijen.nl) maakt elke maand de
winnaars bekend.
Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden gerecycled. Met de
grondstoffen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden vervaardigd. Zo
worden er bijvoorbeeld pannen, fietsen, kranen en dakgoten van gemaakt.
Samen sparen we de wereld! Doet u mee

Mede mogelijk
gemaakt door:

In de maanden januari februari en maart hebben de 1 e jaars studenten van
Fontys Sporthogeschool en Eindhoven Sport clinics gegeven op diverse
Eindhovense scholen. Wellicht hebben of krijgen uw kinderen deze clinic ook
nog! Afsluitend organiseren we op 29 maart 2020 in samenwerking met
VCE PSV, Fontys Sport Hogeschool en Eindhoven Sport het Eindhovens
Basisscholen Toernooi.
Een leuk sportief gezellig Gratis evenement georganiseerd
voor en door
de jeugd van Eindhoven!
Na de carnaval worden de scholen afgegaan en worden de posters uitgedeeld waarop de link
van het inschrijfformulier vermeld staat.
Informatie:

Vragen: Basisschool@vcepsv.nl

Team:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Kleding:
Spelregels:

Maak samen met je klasgenoten een team van 2-3 personen en schrijf je in!
Zondag 29 maart 13:00 uur - verwachte eindtijd 16:00 uur
Fontys Sporthogeschool (Theo Koomenlaan 3 - Naast FC Eindhoven AV)
Gratis
Sportkleding, gymschoenen voor in de zaal (geen zwarte zolen)
http://www.vcepsv.nl/volleybal/basisscholen-toernooi/

BELANGRIJK!
Per team dient er minimaal één ouder als begeleiding / coach aanwezig te zijn.

Aanmelden is Meedoen
&
Meedoen is Belangrijker dan Winnen

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 1 e 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

