
 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

Datum: 06-12-2019 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

AGENDA 
Woensdag 11 december  GMR 

Woensdag 18 decmber  OR vergadering 11.00 uur 

Donderdag 19 december  Kerstviering van 17.00-19.00 uur 

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 

januari 2020 

Kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij!  

 

 

Reorganisatie van de pauzes 
We zien, dat het buitenspelen steeds beter gaat. Tegelijk ook zien we dat veel 

kinderen behoefte hebben aan veel bewegen, vooral rennen en tikspelletjes 

doen. En daar willen we meer aan tegemoet komen door in 3 pauzes buiten te 

gaan spelen, zowel ‘s morgens als tussen de middag. Er zijn dan minder kinderen 

buiten, waardoor er meer speelruimte ontstaat. Door de pauzes in tijd beter te 

verdelen denken we dat de kinderen nog meer gaan genieten. De kinderen gaan 

dan zowel in de ochtend als tussen de middag 20 minuten naar buiten. We 

gebruiken voor en na de pauze (indien nodig) 5 minuten om voor en na te 

bespreken. Hiermee starten we na de kerstvakantie. De kinderen van de groepen 

1-2-3, de groepen 4-5-6 en de groepen 7-8 gaan dan samen naar buiten. Er zijn 

iedere pauze 2 leerkrachten of ambulante mensen die toezicht houden. Op 

stagedagen kan dit aangevuld worden met stagiairs. 

 

Nieuwe naam 
U zult wel denken….Nieuwsflits??? Dit is de nieuwe naam voor onze Schoolflits. 

Onze partner Korein zet er ook berichten in en dan is het woord “school” niet op 

zijn plaats. En met deze naam is de herkenbaarheid groot. 

Tegelijk ook ziet u ons nieuwe logo. Want we willen onze samenwerking meer 

zichtbaar maken. Zuidzorg, Korein en wij zijn erg blij met ons nieuwe, 

overkoepelende logo. We zullen hier t.z.t. ook nog op een andere, feestelijke 

manier aandacht aan besteden. Dat wordt nu voorbereid en daar hoort u 

binnenkort meer van! 

 

 

 

 

 

 

 Verzamelen van drinkpakjes 
Sinds begin deze week staat er een kuubkist in de hal van de school. Daarin 

verzamelen we de drinkpakjes en zakjes die kinderen mee naar school nemen. We 

gaan kijken hoeveel “drinkafval” we met zijn allen produceren. De bedoeling is dat 

alleen de pakjes en zakjes die de kinderen mee naar school nemen, daarin 

gedaan worden. Het is dus niet de bedoeling dat er ander afval in komt of dat u 

iets extra’s van huis meeneemt. Binnenkort hoort u hier meer van. 
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Vrijdag 22 november hebben een aantal kinderen van ’t Palet weer kennis gemaakt 

met de schaatssport. Op de mooie ijsbaan in Eindhoven mochten zij hun rondjes 

rijden. Er zaten zeker een aantal kleine Sven Kramers en Ireen Wüsts tussen! Speciale 

dank aan de ouders Sandra en Richard die deze avond meegeholpen hebben en 

ook hun rondjes geschaatst hebben met de kinderen. Volgend jaar gaan we voor 

nog meer deelnemers! 

 

De kinderen van onze BSO willen graag andere kinderen blij maken! 
 

Heeft u nog mooi speelgoed liggen wat zo goed als nieuw is en niets mee wordt gedaan?   

Alle speelgoed is welkom!  Er is speciale vraag naar auto’s, garage, lego enz. 

U kunt het speelgoed inleveren bij de BSO tot 24 december.  

In de kerstvakantie brengen een aantal kinderen van de BSO het naar het goede doel. 

Alvast bedankt! 
 



 

 

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 
 

 

 


