
 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

Datum: 03-04-2020 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

De Corona maatregelen zijn verlengd tot na de meivakantie (11 mei). Dat 
betekent, dat we verder gaan met het bieden van onderwijs op afstand. Ook 

zullen we daarin steeds verder ontwikkelen, waaronder het bieden van online-
onderwijs. Daarin kijken we heel gericht wat geschikt is voor welk leerjaar. Ook 
gaan we aan u vragen wat u nog nodig heeft om het thuiswerken zo goed 

mogelijk te laten verlopen. Dat zal gebeuren via de leerkracht van uw kind. Als 
er contact is met u zal de leerkracht hiernaar vragen. 

Op dinsdag 14 april staat een studiedag gepland en op vrijdag 17 april de 
Koningsspelen. We zullen op deze dagen het aanbod geven zoals u dat nu 

van ons gewend bent. De studiedag en de Koningsspelen vervallen hiermee. 
De komende periode zullen we u zo goed als mogelijk op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. Het blijft voor iedereen een bijzondere en ook een 

zware tijd en daar moeten we met elkaar het beste van zien te maken. 
We wensen u veel gezondheid toe! 

 

Afscheid 

 
Na zich 45 jaar met hart en ziel ingezet te hebben voor het 
onderwijs, gaat onze meneer Toine afscheid nemen.  

Hij gaat nu écht met pensioen. Meneer Toine heeft het 
overgrote deel van deze 45 jaar op onze school gewerkt.  
En daarvoor bedanken we hem! 

Het afgelopen jaar is hij wat minder aanwezig geweest. Dat 
had met gezondheidsproblemen te maken. Maar gelukkig 

herstelt meneer Toine goed. 
 
 

Ook onze juffrouw Anita gaat vertrekken. Zij heeft de 
afgelopen jaren de administratie gedaan. En dat doet ze 

perfect! Juffrouw Anita werkt momenteel op 2 scholen en 
ze krijgt nu de kans om op één school te gaan werken. En 

dat is natuurlijk veel fijner. 
 
Van zowel meneer Toine als juffrouw Anita nemen we nog 

een keer afscheid. We kunnen dat nu nog niet inplannen 
vanwege de Corona maatregelen.  

U hoort nog van ons wanneer dat zal zijn.  
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Nieuws van de bibliotheek: 
Deze week hebben de mediacoaches van de bibliotheek Eindhoven 2 leuke tips 
voor jullie: 
  
  
Gemiddeld leren kinderen 2 à 3 nieuwe woorden per dag.  
Met BereslimmeBoeken leren kinderen in een half uur tijd  
maar liefst 5 à 6 nieuwe woorden. Als u de digitale prenten- 
boeken en leerzame spelletjes van Bereslim wilt gebruiken  
voor thuis kunt u de volgende inloggegevens gebruiken: 
Ga naar: https://next.bereslim.nl/bieb/login    
Voor kinderen van 3 – 7 jaar. 
Gebruikersnaam: bereslim100943 
Wachtwoord: Bieb2020    
 
 
 
Het beluisteren van kinderpodcasts is leerzaam en daagt kinderen uit op het  
gebied van luistervaardigheid en voorstellingsvermogen.  Kinderen trainen hun 
concentratie en leren informatie te verwerken door alleen te luisteren. Ze duiken 
even helemaal weg in een luisterboek, verhaal, of gesprek alsof ze er echt bij zijn. 
Ga naar:  https://kinderpodcasts.nl   
Voor kinderen van 3 – 14 jaar. 
    
 
 
 
 
 
 
 
Op onze website staan nog veel meer tips en ideeën voor alle leeftijden. Voor 
leerkrachten, kinderen én hun ouders om direct thuis aan de slag te gaan. Kijk 
voor wekelijks nieuwe aanvullingen op https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-
voor-thuisblijvers-jeugd.html 
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In verband met het Coronavirus blijven de scholen langer dicht. Dit betekent 
dat de Paasviering op school komt te vervallen.  
We willen u toch via deze weg fijne Paasdagen wensen.  
 
De Paascommissie 

 

Hallo lieve kinderen, 

 

Op het moment is het een gekke tijd. Daardoor kan er helaas dit jaar geen 

Paashaas naar ons toe komen om eieren te verstoppen. 

Daarom heb ik dit jaar iets anders bedacht en een beetje hulp gevraagd aan 

de juffen en meesters op school. 

Ik heb voor de kinderen die het willen een paasei of een paashaasje laten 

maken van dik karton. Ik zou het heel leuk vinden als jullie die op je eigen 

manier versieren, kleuren, verven, beplakken etc. Je kunt dit ophalen op 

maandag 6 april en dinsdag 7 april in de hal van school of bij mij thuis. 

Ik ben zeer benieuwd naar jullie creaties. Natuurlijk wil ik de mooiste eieren 

en paashazen gaan belonen met een leuk presentje. 

Lever daarom na Pasen je mooie kunstwerkje in. Doe dit in de envelop 

waarin het knutsel projectje zat en doe hem dan in de inleverbak in de hal 

van de school.  Je kunt het knutselwerkje ook bij mij thuis afgeven of onder 

de klep van mijn bankje wat voor mijn deur staat. Dit kan tot en met 

maandag 20 april. 

Ik zal dinsdag 21 april de winnaars bekend maken via de facebook pagina 

“Buurtkrant Woensel West”. Hierop zal ik ook foto’s van de kunstwerkjes 

plaatsen die ingeleverd zijn. Ook ga ik ze neerhangen in de infowinkel van 

Woensel West en in de school. Zo maken we het toch nog een beetje 

gezellig. 

Heel veel succes met versieren en knutselen. 

 

      Paasgroetjes,  

Saskia (mama Liam groep 4A)                  

Stephensonstraat 14 

Namens Stichting Woensel West 
 



 

 

  

 

Vertrouwenspersonen/luisterjuffen 

Op school hebben wij twee vertrouwenspersonen voor de leerlingen (ook wel 

luisterjuffen genoemd): Suzy Chorlton en Nikki Heusschen. Ook tijdens de 

coronasluiting staan zij klaar om te luisteren naar leerlingen die behoefte hebben 

aan een luisterend oor op school. Zij zijn in deze periode te bereiken via e-mail: 

 

Nikki: n.drenthen@skpo.nl 

Suzy: s.chorlton@skpo.nl 
 

Alle leerkrachten zullen komende week aan de kinderen communiceren hoe ze 

contact kunnen leggen met Suzy en Nikki.  

 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers , 
 
Een erg vervelende situatie, maar we hopen dat door deze protocollen het virus zich minder snel verspreid 
en uiteindelijk onder controle is. Samen kunnen we dit. 
 
Wij blijven telefonisch/mail bereikbaar voor al uw opvoed/taal vragen. 
 
Heb vragen over de opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld over wat je mag verwachten op welke leeftijd, wat 
kan je doen als een kind niet luistert of hoe ga je om met social media.  Met dit soort vragen kan je bij mij 
terecht om samen een antwoord te vinden.  
 
Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een voorziening uit de sociale basis en is dus 
gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten.  
Wil je wat tips of uitgebreider stil staan bij dit onderwerp? Naast deze praktische tips kunt je natuurlijk met 
alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.   
  
Tot ziens, Batoul Heijdenrijk 
 

 
 

Tel: 06 30885640  
Mail: b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl  
 
* Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM m.b.t het Corona virus. 
wij leggen hierdoor geen huisbezoeken af tot 28 april. 
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Kindervakantieweek 2020 
  
De Kindervakantieweek (KVW) is een week voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar vol met avontuur 
en plezier! Het grasveld aan de Groenewoudseweg wordt ieder jaar weer omgetoverd tot een heel 
tof kampterrein! Zo’n 60 kinderen uit de wijk schrijven zich jaarlijks in voor deze leuke week. 
We verdelen de kinderen in groepen van acht kids, elk groepje heeft minimaal 2 groepsleiders. 
Spetteren op de waterdag of in het zwembad, op onderzoek tussen de bomen en struiken tijdens de 
natuurdag, dansen tijdens de schuimparty of keihard het KVW-lied meezingen: het is een geweldige 
week! Ben jij er dit jaar ook weer bij van 10 t/m 14 augustus? 
  
Dit jaar is er iets heel geks aan de hand. De grond scheurt en kraakt aan de 
Groenewoudseweg. Water trekt weg terwijl een stad komt bovendrijven. Een eeuwenoude mythe 
over een gezonken stad blijkt waar. Het geheim van de zeebodem komt boven water.. 
  
             ..de gezonken stad ATLANTIS! 
  
Ga jij mee op avontuur in deze onderwaterwereld? Vertel het door aan alle kids uit de wijk! 
 

Inschrijven 
Het inschrijfformulier voor de KVW 2020 is te verkrijgen via de facebookpagina 
(http://www.facebook.com/KvwWoenselWest/) of door een mail te sturen 
naar kvw.woenselwest@gmail.com.  Inschrijven voor de KVW 2020 kan door het inschrijfformulier en 
(gepast!) geld in een enveloppe door de brievenbus van Kids+ (Edisonstraat 65) te gooien. Graag 
ontvangen wij per kind 1 inschrijfformulier. De kosten voor deze kindervakantieweek bedragen €7,50 
per kind voor de gehele week. Aanmelden kan tot 1 juli, wees op tijd! 
  

Oproep vrijwilligers! 
Natuurlijk kunnen we deze week alleen organiseren als we voldoende vrijwilligers hebben om te 
helpen. Ouders, familieleden, buurtbewoners, juffen en meesters kom ons helpen! Wat kun je doen 
tijdens deze week? Groepsleiding (je staat met 2 of 3 leiding op een groepje van maximaal 8 kids, bij 
voorkeur ben je alle dagen beschikbaar: ma t/m vr 9.00-17.00), spelleider, opbouwers en afbrekers 
(7-8-9 augustus en 14 augustus vanaf 13 uur), acteurs en figuranten om het verhaal leven te geven, 
mensen met een EHBO diploma, mensen die het decor mee willen maken (we komen regelmatig met 
deze groep samen om te klussen en knutselen), mensen die het fruit en ranja station willen leiden, 
mensen die het leuk vinden om voor de vrijwilligers een maaltijd te verzorgen einde van de dag. 
Aanmelden voor vrijwilligers kan via: kvw.woenselwest@gmail.com.  
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WIJ-Eindhoven 

 

Lieve ouders en verzorgers, 
 

Het is een hectische tijd waar veel vragen zijn en nog veel meer vragen gaan 

komen. 
Wij, Henriette en Annemiek, zijn vanuit Wij-Eindhoven, de contactpersonen van 

school. 

Helaas kunnen we nu niet face to face elkaar spreken, maar wij werken wel 
"gewoon". 

 

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met uw eigen 
generalist/contactpersoon van Wij-Eindhoven. 

Weet u niet meer wie dit is, bel dan naar het algemene nummer van Wij-Eindhoven 

040-2388998, wij kunnen dan de gegevens doorgeven. 
 

Heeft u nog geen contact persoon en heeft u brandende vragen, dan kunt u 
mailen of bellen naar: 

annemiekvanderschoot@wijeindhoven.nl ( 06 11098369 ) 

henriettescheepers@wijeindhoven.nl ( 06 55773729 ) 
 

Wij gaan kijken wat we kunnen doen. 

Samen komen we deze tijd wel door! 

 

 

 
Annemieke & Henriette van WIJeindhoven 
 

 

 


