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AGENDA
Er zijn geen bijzonderheden de komende twee weken.

Corona
U krijgt deze week een Nieuwsflits met weinig nieuws en een lege agenda. Het is wel
duidelijk waarom dat zo is. Wij gaan zo goed als mogelijk met de situatie om en
houden u zo goed mogelijk op de hoogte.
Alle geplande activiteiten hebben we afgelast, in ieder geval tot 6 april. Maar ook
voor de 1e weken van april zijn we aan het bekijken hoe om te gaan met de
geplande activiteiten. Zodra we meer duidelijkheid hebben, laten we u dat weten.
Ondertussen zijn de leerkrachten volop bezig om het onderwijs zo goed mogelijk in te
richten. Een deel van de lesactiviteiten richten we samen in. Daar proberen we een
doorgaande lijn in te realiseren. Een deel zal ook per groep ingericht worden. Wij
hebben daar de leerkrachten ruimte in gegeven. Ook kan het zijn dat leerkrachten
op wat voor manier dan ook beeldmateriaal mee gaan sturen. Wij verzoeken u om
dat niet verder te delen. Wij vinden het erg belangrijk dat onze privacy daarbij
gewaarborgd wordt en wij vertrouwen erop dat u daaraan meewerkt.

Creaochtenden en Koningsspelen
De derde ronde van de creaochtenden in de onderbouw zou plaatsvinden op 8, 15 en 22
april.
Door de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de onzekerheid die daarop volgt hebben wij
besloten de creaochtenden, zoals ze eerder vormgegeven zijn, in april te laten vervallen.
De Koningsspelen zouden dit jaar plaatsvinden op vrijdag 17 april. De landelijke organisatie
heeft laten weten dat zij het, vanwege COVID-19, niet verantwoord of gepast vinden om het
sportieve Oranjefeest te organiseren. Ook de Koningsspelen zullen dit jaar geannuleerd
worden.

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

