Schooljaar 2019-2020
Datum: 17-01-2020
bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl
e-mail: palet@skpo.nl

AGENDA
Maandag 20 januari 2020

Studiedag, alle kinderen zijn vrij!

Dinsdag 21 en woensdag 22 januari

Adviesgesprekken groep 8

Woensdag 22 januari
Woensdag 29 januari

Voorleesontbijt
Crea Onderbouw
Crea midden-bovenbouw

Donderdag 30 januari

GMR vergadering 13.45 uur

Vrijdag 31 januari

Stakingsdag Onderwijs, zie eerdere
mailing en verderop in deze nieuwsflits.

Trakteren
We zien dat de hoeveelheid snoep bij traktaties weer vaker groot is. Ook nemen er weer meer
kinderen snoep mee als tussendoortje, met name in de bovenbouw. Dit is slecht voor de
gezondheid en slecht voor het gebit! We willen u met klem vragen om kinderen fruit mee te
geven. Bij traktaties kunnen we ons voorstellen dat een klein snoepje een mogelijkheid is. We
hebben een voorkeur voor een gezonde traktatie, bijv. versierd fruit. U kunt op internet vele
voorbeelden vinden van erg leuke traktaties die niet veel voorbereidingstijd hoeven te kosten.
Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden?

Niets is mooier dan het lezen van een prachtig boek. Het initatief Geef een boek cadeau wilt ervoor dat alle
kinderen in Nederland opgroeien tussen de mooiste boeken van de jeugdliteratuur. Vanaf aankomende vrijdag 7
februari ligt het jeugdboek Koning van Katoren in alle boekhandels voor maar € 2,-. Het is niet alleen leuk, maar
het levert ook een bijdrage aan de strijd tegen ontlezing en stimuleert tegelijkertijd de geletterdheid. Doet u mee?
Ga naar de boekhandel en koop Koning van Katoren. Wees er snel bij, want de oplage is beperkt.
OVER HET BOEK
De zeventienjarige Stach droomt ervan om koning van het land Katoren te worden. De oude koning is zeventien
jaar geleden overleden en er is nog steeds geen opvolger gevonden. De zes ministers die het land – tijdelijk –
besturen geven Stach zeven opdrachten. Als Stach erin slaagt die te vervullen wordt hij de nieuwe koning van
Katoren. Maar zoeken de ministers eigenlijk wel een nieuwe koning?

Ik ben Gaia en ik woon al ongeveer 7 jaar in Woensel West.
Sommige leerlingen zullen mij misschien nog kennen van de
kindervakantie-week of mijn werk bij Tante Netty.
Vanaf nu ben ook ik samen met Nienke het aanspreekpunt
voor ouders, leerlingen en leraren voor informatie over de
activiteiten binnen de wijk. Dit kan gaan over het extra
educatie projecten tot de sleutelavonden bij Kids+ garage.
Ik ben elke maandag (ong. 14:30-16:30) vindbaar boven in de
hal bij groep 8 en 7+8 in een van de bankjes. Bij mij kan je ook
de inschrijfformulieren vinden voor o.a. huiswerk
begeleidingen.
Dus als er vragen zijn of je bent opzoek naar meer informatie
over het activiteiten programma, zoek me op!

Korein heeft er 2 nieuwe collega’s bij:
Mijn naam is Lindy Schermeij. Ik ben 21 jaar oud en woon in Valkenswaard.
Op 5 juli 2018 heb ik mijn diploma, pedagogisch medewerker niveau 3, behaald.
Mijn hobby’s zijn fotograferen, bloemencorso, tekenen en baby speelgoed maken.
Ik vind het geweldig om met kinderen te werken. Ze verwonderen me elke dag weer.
Ik heb ontzettend veel zin om hier aan de slag te gaan.
Mocht je vragen hebben of iets meer willen weten,
vragen mag altijd!

Mijn naam is Lisan van Kemenade. Ik ben 20 jaar oud en woon in Eindhoven.
Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd voor de opleiding onderwijsassistent/gespecialiseerd
pedagogisch medewerker niveau 4.
Per 23-12-2019 ben ik in dienst op deze locatie. Ik heb erg veel zin om hier aan het werk te
gaan en de kinderen te leren kennen en begeleiden.

Taakspel
Zoals we al eerder hebben geschreven werken we sinds dit schooljaar in de groepen 3 t/m 8 met
het programma Taakspel. Hieronder nog een keer kort uitleg over Taakspel:
leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen. De leraar en de leerlingen bespreken
welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende
punten overhouden, komen ze in aanmerking voor de - vooraf besproken -beloning. De leerlingen
stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend
gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter
werken. De leraar geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst
gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de
leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.
Hieronder hebben 3 leerlingen uit de kinderraad iets geschreven over Taakspel:
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet spelen de kinderen (3 t/m 8) taakspel. Wat is taakspel eigenlijk? Dat speel je onder de
lessen en ieder groepje krijgt een aantal gekleurde kaarten. Dit zijn een aantal regels:
Vinger opsteken
Je kijkt en luistert naar de spreker
Je leest mee in de boeken
Dit zijn een paar voorbeelden van beloningen:
Noodle dag
Telefoon dag
Pyjama dag
Uurtje vrije tijd
Wij merken dat kinderen dit erg fijn vinden voor de concentratie.
Heeft u nog vragen? Wij horen het graag.
Met vriendelijke groeten,
Raniya (gr. 7), Mamoudou (gr. 6A), Neylan (gr. 6B)

Spontane actie leerlingen groep 5B
Een aantal kinderen uit gr. 5B hebben spontaan besloten om de mensen uit Australië te helpen bij
het leed, verdriet en verlies als gevolg van de heftige bosbranden. In de hal van de school (gelijk
als u binnenkomt) staat een grote doos waar u de flessen in kunt leveren. Goed initiatief jongens!
U alvast bedankt voor de flessen.

Binnen ons speelleercentrum werken we samen met verschillende partners.
Hieronder ziet u welke partners dit zijn en vindt u de contactgegevens.
Korein Kinderplein
Trees Ackermann: t.ackermann@koreinkinderplein.nl
Ilona Coenen: i.coenen@koreinkinderplein.nl

Zuidzorg
Elle Coonen: e.coonen@zuidzorg.nl

GGD
Lisa van Rijt: l.van.rijt@ggdbzo.nl
Barbara Klitsie: b.klitsie@ggdbzo.nl

WijEindhoven
Henriette Scheepers: henriettescheepers@wijeindhoven.nl
Annemiek v.d. Schoot: annemiekvanderschoot@wijeindhoven.nl

Staking
Onderstaand stukje is een herhaling van de mail die afgelopen woensdag aan alle ouders
verstuurd is:
Beste ouders,
Iedere dag zetten onze collega’s zich in om het best mogelijke onderwijs te verzorgen voor de
leerlingen op onze scholen. Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen, heeft Nederland te
kampen met een serieus lerarentekort. In andere delen van het land is dat al meer voelbaar
dan hier, maar ook wij krijgen er in onze regio steeds meer last van. Zo hebben we de laatste
weken regelmatig geen vervanging gehad bij zieke collega's. Daardoor hebben
we groepen moeten opsplitsen of heeft de directie/IB voor de klas gestaan. Gelukkig hebben
we nog geen groepen naar huis hoeven te sturen. Met 3 zwangere collega's zal het ook nog
een uitdaging worden om hier goede vervanging voor te vinden.
Uiteraard gaat de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs ons bijzonder aan het hart en
willen wij er alles aan doen om deze te behouden.
Daarom gaan de scholen van onze stichting SKPO op vrijdag 31 januari staken. Ook 't Palet
gaat die dag staken om samen met veel SKPO collega's tijdens een gezamenlijke studiedag
een groot signaal af te geven en die dag te gebruiken om met elkaar na te denken over de
toekomst van het onderwijs en welke rol wij daarin kunnen hebben. We hebben per slot van
rekening een hartstikke mooi beroep! Dat betekent dat wij op vrijdag 31 januari dicht zijn
en vragen wij u uw kind(eren) thuis te houden.
Op donderdag 30 januari is de school wel gewoon open en zijn de kinderen (en u)
welkom. We willen op deze dag wel stilstaan bij de problemen in het onderwijs. Een
werkgroep van leerkrachten is dit momenteel aan het uitwerken.
Wij hopen op uw begrip voor onze keuzes. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard bij
een van ons terecht.

Vriendelijke groet,
Mede namens het team
Yvonne van Mierlo-Arts
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
Zij zijn te bereiken op onderstaand telefoonnummer en
mailadres:
WIJeindhoven: 040 238 8998
Emailadres: info@wijeindhoven.nl
Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

Januari 2020

Ieder jaar in januari worden de Nationale Voorleesdagen georganiseerd. De prentenboeken
top 10 staat centraal. De hoofdrol is voor het prentenboek van het jaar, ‘Moppereend’. Geniet
samen van voorlezen: het leukste moment van de dag! Zeker met deze prachtige
prentenboeken.

Tips:
- Kijk op de speciale webpagina
De nationale Voorleesdagen op
www.bibliotheekeindhoven.nl
Daar vind je liedjes, filmpjes en
voorleestips, om thuis te lezen, te
zingen en te spelen.
- Kom naar Muziektheater De
Mopperwolk op woensdag 22
januari 2020 in de bibliotheek
Waalre. Voor kinderen vanaf 2 jaar.
Reserveren aanbevolen:
www.bibliotheekeindhoven.nl
- Kom naar Kindertheater Stinkie Hond op zondag 26 januari 2020 in de Bibliotheek
Eindhoven. Voor kinderen vanaf 2 jaar. Reserveren aanbevolen:
www.bibliotheekeindhoven.nl
Let op: reserveer zowel voor jezelf als voor je kind(eren) een ticket.

Inge Joeloemsing,
jullie mediacoach

