
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

Datum:  14-02-2020 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

 

AGENDA 
Maandag 18 en dinsdag 19 februari Oudergesprekken 

Woensdag 19 februari Crea midden-bovenbouw 

Vrijdag 21 februari  Carnavalsviering 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari Voorjaarsvakantie 

Maandag 2 maart Deze week hoofdluiscontrole 

Woensdag 4 maart Inloop ouders 8.30-9.00 uur 

OR-vergadering 11.00 uur 

MR-vergadering 19.30 uur 

Vrijdag 6 maart Onthulling nieuw logo Speellleercentrum 

en aansluitend Kunstmuseum vanaf 

11.00 uur 

 

 

Instroomgroep 
 

We zien dat de huidige kleutergroepen aardig doorgegroeid zijn naar 25 leerlingen. 

Daarom starten we een 5e groep op, groep 1E, de instroomgroep. Deze start op 

maandag 9 maart in de “grote kantoorruimte” tegenover groep 1-2B. De kinderen, die 

vanaf maart 4 jaar worden, starten in deze groep en stromen na de zomervakantie 

door naar een van de 4 reguliere kleutergroepen. Op woensdag 4 maart is er een 

kennismakings- en informatiebijeenkomst voor de ouders van deze kinderen. Zij 

hebben daar inmiddels een uitnodiging voor ontvangen. De leerkrachten zijn Lia 

Snellens (maandag en vrijdag) en Annelies Retera (overige dagen). In de week van 2 

maart zullen zij de nodige voorbereidingen treffen zodat de groep goed kan starten. 

 

 

 

 

Parkeren bij de school 
 

We zien nog steeds dat er niet altijd volgens de regels geparkeerd wordt rond de 

school.  Dat is vooral heel hinderlijk en geeft regelmatig gevaarlijke situaties. Dat is wat 

niemand wil. Daarom zal er voortaan regelmatig gecontroleerd worden door 

stadswachten. Zij hebben de mogelijkheid om overtreders te bekeuren en zullen dat in 

voorkomende situaties ook doen. 

Dus: beperk het met de auto naar school komen zoveel mogelijk! Mocht het toch 

nodig zijn, houdt u zich aan de regels. Dat is uiteindelijk voor iedereen het beste. 
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Carnaval  

 

De carnaval staat voor de deur en ook dit jaar gaan we dit op school 

vieren. Op woensdag 19 februari beginnen we met een gekke haren 

en hoedjesdag.  

De kinderen mogen deze dag met een bijzonder kapsel, leuke hoed 

of gekke haarband naar school komen. Tevens zullen we om 8.30, 

buiten op het schoolplein, de carnaval openen met de 

bekendmaking van de Prins en Prinses. Deze dag worden de prins 

en prinses al meteen aan het werk gezet. Zij komen aan het einde 

van de dag in alle groepen een prijsje uitreiken aan de leerling met 

het gekste haar  

of het gekste hoedje.  

Op vrijdag 21 februari mogen alle kinderen verkleed naar school komen. De kinderen hebben 

al geoefend op een leuk dansje, wat zij deze ochtend aan elkaar gaan laten zien. Daarnaast zal 

er ook tijd zijn om lekker te dansen en te hossen in de aula.  

Alaaf.  
 

 

 

 

Feestelijke opening logo en kunstmuseum 

 

Vrijdag 6 maart willen wij samen met kinderen, ouders en partners het logo in het groot 

onthullen. Dit zal zijn om 11.00u.  

Er is een heel traject met basisschool ‘t Palet en kinderopvang Korein aan vooraf gegaan, 

waarin een gezamenlijke missie en visie is bepaald. Daarbij hoort natuurlijk een gezamenlijke 

naam en logo. We willen er een klein feestje van maken en de ouders vragen hierbij te helpen.  

De vraag van ons is:  

Kunt u zorgen voor een klein feestelijk hapje, liefst uit de eigen cultuur.  

Bij de groepen komt na de carnavalsvakantie een lijst te hangen, waarop u kunt aangeven 

wat u wilt maken.  

Aansluitend aan de opening volgt een route door ons kunstmuseum.  

Iedere groep is creatief bezig geweest om het logo op creatieve wijze vorm te geven. 

Ieder kind heeft een kunstwerk gemaakt dat in de klassen te bezichtigen is. 

Bij de onderbouw zijn meerdere kunstwerken te bekijken. 

 

U komt toch ook?  

Het bezoek aan ons Kunstmuseum is gratis. 

Tot vrijdag 6 maart 11.00u. We kijken uit naar een mooie samenwerking. 

 

Personeel speelleercentrum Boschdijk.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Doe mee met Dynamo Jeugdwerk! 
Kom in beweging en geef je snel op voor deze sportieve activiteiten. 
Ben erbij voor een potje Fortnite in real life in sporthal Eckart. Win en krijg de titel beste Real Life 
Fortnite player van Woensel. Kijk voor meer informatie op  
www.dynamojeugdwerk.nl/sport/real-life-fortnite 
Ook is er in samenwerking met de PSV Foundation een 6 tegen 6 toernooi georganiseerd. Dus 
voetbalschoenen aan en veel teamspirit voor dit mooie evenement. Meer info PSV.nl/6vs6cup 
Hopelijk zien we jullie! 
 

http://www.dynamojeugdwerk.nl/sport/real-life-fortnite


 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
 

 

 


